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ء
التحذير،فينايخدفلم،القرانحذرنا
والعبر،بالمواعظمنهانعفعاوما،التا!يخودرسنا

:الكتابوهذا

الأسعاروسرقة،العرباشعاراليهودسرقكيفيكشف

...الديارسرقةمنوأهونأسهل

!!!
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ء
محمدالحاجعبدالهاديالدكتور/الفاضلأسعاذيإلى

محمدين.
.أواعتزازتقديرا

!!!
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ء
ب!نجازه:أحلمكنتماانجزتتدها

الجاهلي.الأدبتدرصالتيالعقليةفيشاملتغيير

.وظواهرهأحداثهللتاريخجديدترتيب

والتحليل.للتفسيرخلآقمنهج

:حسابعلىذلككلولكن-ولكن

:والحياةوالصحةوالأبناءالأهل

.راجعونإليهلهانالفهف!نا

الوكبل.ونعمالفهوحسبي

والحغؤل.الضثتكىالفبمالىالى

الثر!يقرألمإنغقيئفما:ذلكوبعد...

!!!
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ء
مسألةالتاريخمسرحعلىالعبرانيينظهورمسألةزالتما
وجدالسلامعليهف!براهيم،الكتمانويغلفها،الغموضيحوطها

مرتالأقوامهؤلاءوتنقلاتالميلاد،قبلشةالألفيحدودفي

،الشاموبلاد،الراقدينبلادسملتقديمةحضاريةبمناطق

الحبثمة(.في)الفلاشاإفريقياحتىتغلغلتبل،النيلووادي

بهيعتنيدينيكتابأولالقديمالعهدلكونونتيجة

حظيتققد،والنصرانيةاليهودية:عالميتينديانعينأصحاب

فبين،الإسلامجاءحتىالنظير،منقطعةوقداسةكبير،باحترام

والتبديل.،والإضافة،التحريف:وهوفيها،القصورجانب

خلالفيالمعاصرةالاجتماعةالدراساتنمتوعندما

العهدفيماأنالأنثروبولوجعاعلماءوجد،الماضينالقرنين

الأساطيرأنواعتقدوا،ومتحضرةبدانيةعالميةمعارضاتلهالقديم

خطوطأهناكأنحينوفي.التوراتيللقمصأولىبداياتالعالمية

هذاف!ن،القرانيالقصصمعالتوراتيالقصصفيهايعفقعامة

مشابه.إنسانيقصصكلإليهيؤول،إلهيمصدرهالقصص

كلاستغلوااليهودأنفهوواجتماعيأ،دينيأثابتهوماأما
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والفينيقي،،والأكدي،والبابلي،السومري:الشرقتراث

به،وتلاعبوا،إليهمفأضافوه(،أيوب)سفروالعربي،والفرعوني

الأتفاق.وجهوهناك،العحريفوجهوهنا

والدينيالحضاريالمدذلكسوىاخر،بعدأللعهودولكن

نأخافيأيغدلمإذ،الأدبإنه؟أوسطيوالرق-الإلهي-

والتراتيلالمزاميرغيرهيالقديمالعهدفيالموجودةداودمزامير

سرقوااليهودوأن،السلامعليهداوديرددهاكانالعيالدينية

وتضرعات،السومريةقلقاثىوملحمة،الوثنيةأخناتوناناشيد

عبراني.أدبإلىوحؤلوها،العربيةأيوب

لولا-هذهالتحريفبعمليةواعغيرالقديمالعافمكانلراذا

المعاصرالعالمظلومدالملا،علىاعلنهاالكريمالقرانأن

كانوا،الأوانلعلماءناف!ن-سرمعهاعلىالحكمفيمترددأ

الكريمالقرآنمعتععارضلمما،ل!عرائيلياتالاحعرامشديدي

مثلما،كذبهمفيحمىصدقهمبعضهمإنبل؟المطهرةوالسنة

انطلىقاذا؟إسماعيلأم)سحاقأهو:الذبيحمصةفيهذاجرى

أدبيأهذاتبرلمسالةف!ن،دينيةمسانلفيالعلماءعلىالأمر

ومرونة.استساغةاكعر

،بعدهمنوجاءشعرأ،لليهودسلامابنجعلأنوكان

بيقظةتعملاليهودأصابعوكانت،أضافوهمالهمفأضافوا

نصيب.فيهلهمول!شىلهم،نسبشعرتراكمحتىوحذر،

قريظة.لبنيمنسوباكثرهأوالشعرهذاكلأنوالغريب

دواعالمثللملابساتوكان،السموألوفاهقصةواختلقت

شمو-إيلسموفصار،والواقعالأسطورةبينالجمعالىدفعت
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وتهعأتيهوديأ،العربيوصار،سموألثم،صموئيل-إيل

بالسموأل،المعلويضرب،الأبلقيذكرفالأعشى،الأسباب

الأبلق.صاحبتضحيةيذكروالفرزدق

،نجران)تيماء(تيماتإلى،اليمامةجزمنالقصة.وانتقلت

وتانية،الحارثيلاميةجرتوهكذاالحجاز،تيماءالىثم

ادبية.كارثةإلىالحالوانتهى،المراديقعاسبنعمرو

مكة،في،البدايةمنذواضحاليهودمنالإسلامموقفإن

قريظة.فبنيالنضير،بنيومعوتيماء؟خيبروفي،والمدينة

ايإصلام.بعدمعهمموقفهمهواليهودمنالعربوموقف

فهلام.489سنةقبلحتىلهمنعرفهماهواليهودوأدب

الاخرين؟غيرالأولون

الأشعارهذهالمسعسرقونتلقفالحديثالعصروفي

تاريخعةتراثيةحقائقأنهاعلى،مؤلفاتفيهاوصتفواوالأخبار،

،الريادياليهوددورعنالكشفمنهاالهدفوكان،ثابتة

الدراساتهذهفمن،القديمةالعربيةالثقافةتوجيهفيومساهماتهم

Theodor)ةdeke:نولدكهعمل N

:BeitrageZur kenntnis der poesie Der Alten Arabes (Hildesheim

86-52..GeorgOlms Verlagsbuchhandlung,)6791 ss

الأسعار.بعضتجمبعغيرإضافةأيةفيهنولدكهيقدمولم

Wilhelmباخروليمالمرضوعهذافيكتبمنوأقدم

Bacher،العربي:والعراليهوديال!ن!عرعنكتابهفي

,Diehebraische and arabische poesie der Suden Jemens (Budapest

.0191(
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فياليهودعنجدأ،مبكرأ،عامبشكل،دوزيوكتب

غريبة:مزاعموفيه،مكة

5.R.P .A Dozy, Die Israeliten zu Mekka von David Zeit bis in' s

1864(.:Jahrhundertunerer Zeitrechnung (Leipzig

سعرفيالحديعةالتصانيفجانبإلىهعنأمرذلكوكل

محمدأحمد-والإسلامالجاهليةفياليهودشعرومنها:اليهود،

سطحيكتابوهوام(979التاليفدارمطبعة:)القاهرةالنجار،

تفك!ره.فىهشتاليفه،في

تعوافرلم،وحديثهقديمهالعربيبالنقدنسميهفما،عذرهوللنجار

السموأللاميةبعضحتىتميزالتيالنقديةالحاسةأصحابهعند

مدىيقولونفكانوا،أصدائهاكلفيإسلاميةأنهافيدركوا،المزعوم

!!نقد!منلهسحقأألا!يصحلاوبعضها،لهيصحبعضها:الدهر

العربية،الجزيرةسبهفياليهود،العقليكتابيقدمولا

السابقة.المتداولةالمقولاتتأكيدسوى،الأدبيةالناحيةمنإضافة

مراجع.منالدراساتهذهفيس!يمرماجانبإلى

اليهودعلافة،والاستدلالبالنحليليتناولإذالكتابهذاإن

،إنسانهو-بهوديأفي-اليهوديأنتمامايعيفهو،بالعرب

كلوليس!و)ءملاحها،الأرضلعمارةاللهخلقهمالذينالبثرككل

يأ،السياسيالهوديقصةالكتابهذايحكيد!انماسواء،اليهود

ثم،أبواهيهودهفاليهودي؟الصهيوني:العصرهذافينسميهالذي

،اليهوديويصبح؟وقوقيةعنصريةإلىدينمناليهوديةتتحول

سياسية،وساثلإلىيلجاعدوانيأ،العرقيةالنزعةعليهتسيطرالذي

بدينيتدينالذيال!يهوديأما؟استغلالألغالثريةفيهايستغل
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أولئكوراءمنجرفونإمافهماليهود،عامةوهم،اليهودية

وهنا،لليهوديةمحرفةمشوهةبتفسيراتمدفوعونأو،الحاقدين

الخوفأنسيماويسيرأ،سهلاالصهيونيةنحوالانزلاقيكون

الجميع.هاجىبالانتماءوالثعوروالريبة

نواقصكلها،إلخ...والأنانية،والحوالبغيالحسدإن

بالدين.تغليفهاثمتسيسها،فيوخطرها،لرية

منظورمنالأدبلقضيةعلاجهوالكتابهذاهـان

اليهود!نفهمفلن،التاريخنعلموما،تاريخي

بقلوبهم:يقولوهلممابأقواههمالعربقاللقد

إ.بالتوراةتلعبفلاوالاحقأ،يهوديأإكن

الصائبة:هيالأخرىمقولتهمانوظنوا

لبن".منلهابدلا!واليهود

ساهدهم:يطبقواولم

نار".وميضالرمادخلل)أرى

أمرهم؟العلنفيئئفذواولم

السبف6إنارفع

أنفسهم:علىإلا

.يفعلونماساءالا

والأستاذ،الهواريمحمدالدكتورأستاذناأسكرف!نيوبعد،

لمراجعتهم،فضلبنراسدوالابنعيد،عبدالمالكمحمود

قيمة.ذاتملاحظاتمنجميعأأبدوهولما،الكتاب

!!!
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ءيه!
1358منالمتكونالقديمالعهدضمنالكتابهذايقع

تحمل،الزمانذلكفيووسائلهاالكتابةمكنةفيكانوما

.العربجزيرةفيالضخمالكتابهذامثل

الحجاز،يهودعندكانتالتيالتوراةأنالمزكدومن

عنعبارةكانت،العربيةالجزيرةكربفي،عامةوالعرب

بالحميربة.النخلعسيبعلىئكتبكانبعضهاصحف،

يحتفظونفكانواجدأ،متشددينالحجازيهودوكان

الأسفار.هييتوارثونها،قديمةباليةبوريقات

فيرغبةأكثركانواإذتحررأ،أكثرفكانوا،اليمنيهودأما

نسخها.دهاعادةالصحفتلكتداول

الأولىالنواةهيالوريقاتهذهتكونأنجدأالمرجحومن

ذلك.بعدالمتداولةالتوراةبعدفيماعنهاتطورتالمي

الرجم:ايةفياليهودفيحاجعندما!الرسولأنعلمناولقد

قدويهوديةبيهردييث!"أتىالثهرسولأن5:م!لمروى
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تجدونإما:فقاليهود،جاءحتىيك!الثهرسولقانطلقزنيا،

ونحملهما،وجوههما،نسود:قالوازنى؟6منمحلىالعوراةفي

يالؤرئة)فأتوأ:قالبهما،ويطافوجوههما،بينونخالف

إذاحتىفقرؤوها،بها،فجاؤواصئدتب!،كنتخانفاتلوها

الرجم،ايةعلىيدهيقرأالذيالفتىوضع،الرجمبايةقزوا

معوهو،سلامبنعبدالثهققالوراءها،ومايديها،بينماوقرأ

الرجم،ايةتحتهافإذافرفعها،يدهفليرفع:مره،يالثهرسول

.")1(..بهما.فأمر

،سليمانعهدفيالتابوتفتحلماأنهمنهذالناويتاكد

موسىوضعهمااللذانالحجرياناللوحانإلاالمابوتفييكنلم

خروجهمعندإسراثيلبنيالربعاهدحيث،حوريبفيهناك

مصر)2(.أرضمن

الحجازقىال!هودعندكانالذىالأصلأنعلىهذاويدل

سكلهافيالأسفارهييتوارثونها،قديمةباليةوريقاتكان

الدينية.غاياتهعنالمحرف

اليهودعرفهاالتيالتوراةهوفليسالكبير،الكمهذاأما

بعدبينهمفيمااليهودنثرهاالتيالتوراةهيهـانماالحجاز،في

ذلك.

المادةأننجد،اليومالمتداولةالتوراةفينظرناهـاذا

تتجاوز:لااللوحينفيالمكتوبة

1326.ص%3،،مسلمصحيح)1(

9الأولالملرك)2( : A.
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سهرفيأيامسبعةفيالفطيرأكل،الأوثانعبادةعنالنهي

أيامستةالعمل،الفدية-القرابينتقديم(،أغطس-)اب

خميرعلىتذبحلا؟ال!نةفيأعيادثلاثةإقامة،عطلةوالسابع

أبكارأول،الفصحعيدذبيحةالغدإلىتبتولا،ذبيحتيدم

)1(.بلبنجدياتطبخلا،إلهكالرببيتإلىتحضرهأرضك

.الشهادةلوحايحتملها،معدودةأسطروهي

المعروفةالتوراةهذهإلىاستشادا،القولفيمكن،العوراةأما

،الخروجسفرفيعشرالحاديالإصحاحمنتبدأإنها:الان

:يقولوفيه،التثنيةسفرفيوالثلاثينالحاديالإصحاححتى

حامليلاويبنيللكهنةوسلمهاالتوراةهذهموسىوكتب

إصرائيل)3(.بنيشيوخولجميع،الربعهدتابوت

،كتابفيالترراةهذهكلماتكتابةموصىكفلوعندما

.(r)00.الربعهدتابوتحاملياللاويينموسىأمر

عليناكانواندكرناها،التيالباليةالوريقاتمادةهىوهذه

كتابإن:أي،وللتحريفالكثيرللتكرارمجالأنفسحأن

يتجاوزلاالمكتوبأصله،صفحة)1358(الحجمذا،التوراة

فقط.صفحةعثرةوصتمثةأي022(-)154الصفحات

:ؤالضخمالكتابهذاأما

العهدأنعلىمجمعونكلهمالمقدسالكعابعلماءؤإن

.7i-ا:02وخالخر(1)

نفسه.الممدر(2)

نفه.المصدر)3(
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بابل!)1(.إلىالنفيوبعدخلالوضعهجرىالقديم

لبلو.29557السنوا!ب!نالموضوعهحزدحالنبوءةإإن

العشةالأسفارأي،الهكزاتوكتامأتجاهلاتتجاهل...الميلاد.

لمالس!هالأسفارهذهأنعلىيحملمماالحوراة،منالأولى

ه)3(.حزقيالزمنفيألبتةموجودةتكن

:الإسلامبعدهذا،بعديقولواأنللعربوحق

بالنوراة")3،.نلعبفلادالا،نافأ،بهودبآكن5

!!!

.2.صوكاياتها،تارسخهاالتوراة،ديب()0

2.صه،نفسهالمرجع)2(

(r)172.ص52ص،الأمثالمجمع،الميداني
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ء
نتبينف!ننااليهود،عنالدبنيةالمعلوماتضحالةورغم

أمرين:
كانوا،خاصةالحجازويهود،عامةاليهودانهو:الأول

عتيقة.توراتيةاصرلأيتداولون

أئصفارلم"!)تحمل:وتعالىسبحانهالنهقرلأن:الثاني

،.ه:الجمعةأ

الشهود.السفاسرةتعلو:طالبأبيقولثم

السفاسير.ترشي:الزبعريابنومول

)؟(.المدارسيدخللالبيد:وقول

اليهود،أحباربينالتلمودنسختداولعلىتاطعةدلالةيدل

/Soferiumالكتبةوالفاصر:،السفاسرةفمفى Sopheriumومعنى

ذاتالكلمتينوكلتا،اليهوديةالدبنيةالمدارسMidrashالمدراس

التلمودهوليىبينهمالمعداولوالتلمودبالنلمود.علاقة

Talmudالأورسليميالفلسطيني Yerushalmi،أرضإتلمودأي

...تاريخيةدراصةاليهود:هذا،فيانظر)1(
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)1".البابليال!تلمودعنبل،الغربأهل"تلمردأو!إسرافيل

مال.الربانيرن،5تمسمىالكريم.القرانفيترددوقد

ألنيوتبهائح!ولؤرهدعدفيهاالؤرلةانزننا)إتا:تعالى

منأشتخفظوابماوالأخباروآلرتئنونهادو(تمذينأشدوأاتذين

واخثونالتاستخثوافلاثهد%عيةو!انوأآلتهكنني

فأؤلبهكاللهأنزلبمائحكصنضومنقليلأثصن!ثايئلتثتزوأولا

44،.:الماثدةأ!"أنبهفرونهم

ألنخمثوأ!طيصآلإثصدؤلمصعنوأفأحبارالزنبؤتلتهنهم!لؤلا

.[it:الماندةأ!!يضنعونكالؤأمابتى

كنتزوساانكعئيقحيونممنتزدمارئنهتنكودؤ()ولبهن

دال!.تذرسون

.Tannaimلتناثيما:أي

أقسامه،فيالفلسطينيالتلموديستخدمهاالتياللغةأنورغم

الغربيةالاراميةاللهجةهي-تقريبأمعظمهتؤلفوهى-البرانيةغير

العلمودأنيبدوفإنه)2(،فلسطينفيالانشارواسعةكانتالعي

وان،العبرانيةباللغةكان،المعنررةالمدينةفيالرثثينبينالمعداول

الأجزاءمنبهبأسلاعددأيعنيإأسفارأ"،للجمعالقرآنذكر

علىالشديدةالمحافظةأرباب:همالزثانينهؤلاءإنأي،المكتوبة

)3(.الأحكامفيوالشدةالتفسير،مجالوتضييقالتقليد،

.811-301ص،والصهيونيةالتلمود،رزوق(1)

13.صههنفسهالمرجع)2(

124.ص،نفهالمرجع)3(
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عندالدينيالفكرخلاصةداهوالعلمود:أنهذامنفتبين

نسبة،الربانيونأوالربيوناليهودوهماليهود،منالأعظمالواد

الرثي!!.داأوالكبيردا5العبريةاللغةفيتعنيالتي6"ربإلى

مفعوحآالمقدساتبابأبقواالذيناليهردأنهمبذلكوالمقصود

حيث؟البابلىالبىبعدبلموسىوفاةبعدمصراعيهعلى

وغيرها،والف!تاوى،والاجتهادات،الث!فويةالمروياتمنهدخلت

والمدراض،والتلمودالمشصنافيالمحتواةالدينيةالنصوصمن

من"الأحبار،،أو"الروساء!"الكباركاأوهؤلاءعنوالمروية

المشنا،رواةوةالتتائيمكاأيالكتبةأي!السوفريم!طبقات

المفسرينأيو"الدرشانيمداالتلمودأحبارأيوإالأمورائيم"

التفسير،هوالذيالمدراشأصحاب،المقدسللكتاب

وجودهم،أثناءالإسلامظهرالذينالعظامالفقهاءأيو)الجأونيمدا

الذين،والفعاوىوالتعليقاتالحواشيأصحابأيو)الموسيف!يم!

لما)9".الحديثالعصرخنىالوسطىالعصورطرلعلىاستمروا

ذكروردلقد:فيقولالتلمود،عنيتساءلمنوهناك

قظ.فيهماذكرهيردفلمالتلمودأما،والإنج!يلالقرانفيالعوراة

الديانتينعندالتلمودسأنمنتقليلاالإهمالهذاأكانندريولا

بشكلهتكاملقديكنلمالتلمودأنأم،والمسيحيةالإيلامية

منذلكلفيرأم،والإنجبلالقرانتدوينعندالحالى

)2(؟الأسباب

.02اص،اليهرديالدينيالفكرظاظا،()1

1521.255-21.صوانظر

98.ص،البهوديالفكرجذور،شتقراط)2(
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:فيقولالتلمود،منموقفهسوسةويحدد

هذهمعظملأنبالتلمودتلتزملمالمتهودةالجزيرةعربإن

فيانعزالهمأنكماالتلمودإنجازقبلباليهوديةأخذتقدالقبائل

التلموديةالمدارسوبينبينهمالاتصالجعلقدالعربيةالجزيرة

الأخير)والفريقبابلوفيفلسطينفياليهودالأحبارأسسهاالتي

الجزيرهيهودوجدفقدلذلكمتعذرأ.(البابليالسبيبقايامنهو

الخطاببنعمرالخليفةعهدفيالجزيرةمناجلائهمبعد

أحدداود،بنعنانبزعامةالقرائينحركةفيعنه(ادثه)رضي

بالتوراةللاكتفاءوتدعوالتلحودتناهضالتي،العراقيهودعلماء

خالصبدويمعتقدوهوالمتهؤدةالعربيةالقبائلومعمقديتفقما

التلمودإليهايدعوالعيالمنزمعةالاسنعلانيةالنعاليممنخال

)1(.الفرقةهذهإلىأكثرهمفانضم

ظهرأنإلىلاويبيتيقدسرناليهودظل:أنهعلمناف!ذا

يهوذا)2(.أبناءالحطحعلىفطفايهوذا،بيتمنوسليمانداود

:وأن

والوصاياالقواعدصجملهو،عامةبصورة"التلمود،

والرواياتوالتفاسيروالث!روحوالأدبيةالدينيةوالتقالبدوالشرانع

وكان.إسرائيلبنيوجن!وتاريخبدينالمتعلقةالمخعلفة

")كا".مشافهةيتناقلونهالتلمود،كتابةحىاليهود،

.655ص،والعرباليهرد)1(

77.ص،اليهوديالفكرجذور،سنقرا!()2

.9صا،نفهالهرجع)3(
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وأالحجاز،يهودعندشفهيأمعروفأكانالتلمردأنأدركنا

وجهوعلىوالنضير،قريظةبني،الدينيينمفكريهمعندلنقل

معنهم.مروانبنيالخصوص

بينالتيالمكعوبةالعوراةفياليهوديحاقيالقرانكانوقد

فضحومد،صدورهمبينيخفونهماكعيرأيهمهولا،أيديهم

هواليهودبةالديانةأصلإنثم،موضعمنأكثرفيأحوالهم

.التوراة

)المتن(الصشناهو:التلمودمنالحجازيهودعرفهماإن

التعاليممنمجموعةعنعبارةوهي،الريعةاو،الدرسإتعني

فياليهودأحبارأقرهاالتيوالسياسيةوالمدنيةالدينيةوالقوانين

يختصمامنها...اقسامعدةمقسمةوهي،المختلفةالعصور

يختصماومنهاوالدعاء،بالصلاةيختصماومنها،بالزراعة

الثخصيةبالأحواليختصماومنها،والمواسموالسبوتبالأعياد

الماليةبالأحواليخعصماومنها،وممراثوطلاقزواجمن

ذلكإ)1(.إلىوما،والطهارةوالختانوالذبحوالقرابينوالجنح

والتي:المشنا،تفسرالتي)الشرح(الجمارايعرفواولم

كبارمنالمسموعةوالرواياتالأحاديثمنجملةعلىتقوم5

أيضأالجماراوتحتري...متعددةأجيالمدىعلى،الحاخامات

تداولهاتمالتيوالمجادلاتوالدراساتالأبحاثخلاصةعلى

وأخباروحكمأممالعلىتشتملف!نهاولهذاالمعابد،قي

والفلكيةالطبيةوالصناعاتالمامةبالأمورتتفقومعلومات

حياةكلعلىتثشملموسوعةالجماراتكونوتكاد،والحرفية

.29-9صا،اليهوديالفكرجذور،سنفراط(1)

24http://kotob.has.it



تفصيلاتهالا)1(.بادقال!يهود،

لاالاستناطيالتحليليالعقلهذافإن،واضحهووكما

هو،لمفاهيمهجدأالمععفبالمقفد،المتحجر،العقلمعيتوافق

.اليهوديالمجتمعفيهوولمكانته

بالمشنا،خاصةالحجازويهود،عامةالعربيهودمعرفةإن

:التاجفيوجاءمؤكد،أمر

المثناة:لا

بنيأخبارفيه،بيهمفيماوالرهبانالأحباروصفهكتاب

خلافعلىساؤواماوحزموافيهأحلوا،موسىبعدإسرائيل

،الأولبالكعبالعلماهلمنرجلعنعبيدأبونقله،الكتاب

وقرأها")2(.عرفهاقد

مجتمعيعرفهالم)3(،وحماقاتهوفسقهالتلمودفجورإن

العربية.الجزيرةفياليهود

معالعامةالخطوطفيممفقينكيرأنهميعنيلاهذاولكن

هذهممليتضمن)المشنا(الث!فهيفالأصل،الععرحذلك

يهود،أنلنؤكدقليلآ،الفهمفينموسعأنبدولا.السخافات

فيوطبقوها)الجمارا(عرفوا،خاصةالعربيةالجزيرةشرقسمال

العربيةالجزيرةجنوبيهودكانف!ذا.والخاصةالعامةحياتهم

الوصايافيعنهمنهى،عندهممحرموهو،الزنىأباحواالنائين،

29.ص،نفهالمرجع)1(

.هثنى5الا!(2)

89.-39ص،اليهوديالفكرجذور،ضقراط:فيهذهانظر)3(
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العربية،الجزيرةسرقشصمالفيالأنباطيهودفإنالعثر،

العلياالطبقاتبينونشروه،حاناتهمفيايتغلالأبصعاستغلوه

نظرهم.في)الأغيار(نساءمن

يأتيأن:لهميجيزالعلمودفإنالحجاز،سماليهودأما

)1(.الخلفمنزوجتهالزوج

الشفهية.المشناتعليماتمنهو:أي

!!!

69.مى،ايهوديالفكرجذور،سنقراط()؟
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ء
التهود

لعل،اليهوديةفيدخلتصغيرةعربيةجماعاتانبنامر
أمثلتها:أ!ثهرمن

أنيهودفأبتبعيماء،لحقوا،تجليمنجشنةبني5

قادخلوهمفتهودوا،،دينهمغيرعلىوهم،حصنهميدخلوهم

،)1".المدلثه

هذهدخولاليهودقبلاليسر،وبهذا،السهولةقبهذه

ومنزلمهم،،أولئكتحصنمنالرغموعلى؟فيهمالمجموعة

العصرفوبهذا.تهودهمسريطة،استقبالهميمانعوالم،وكبريائهم

اليهودية.فيالدخولأرادمنلكلمصراعيهعلىالبابينفعح

اليهودية،فيالدخولقبلمنالعربمنكم،السؤالولكن

فماقرونأ،اليهودجاورواوالخزرجالأوسأننرىونحن

اليهودية.استهوتهم

يكونواأنيأنفونكانواالعربانجدأالواضحمنإنه

24.ص،-اااستعجممامعجمهالبكري(9)
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بل،أولعكيهوديةمنأفضلوثنيتهمأنيرونلأنهملايهودأ،

العربيأنذلك،منهمشأنأاقلالعربنظرفيكانواأولعكلأن

مهادنون،،متحصنونوهؤلاء،البطولةويمجدالفروسيةيقدر

والاستغالالحرفويمارسونيبرحونها،لامنازلهمفيمقيمون

يتهودأنأحديقبلولم.عنهمالعربانصرفولذلك.بالزراعة

منها:لدوافعالا

العروبةعنالتنازل-ا

التجاءوضعوهو،حشفةبنيوضعمنرأيناهمعلما

قومهم،عليهاالتيالعربيةوالقيمالأعرافعنتخلأي،وتبعية

نظرفيتقديرأاقلكاليهود،يكونوابانورضاء،قاطبة،بييئ

غيرهم.منالعرب

الجماعيالتهودعنيقالأنيمكنالنحو،هذاوعلى

منحيفهم،المصطلقبنيمثل،الصغيرةللجماعات

)1(.خزاعة

لاستشفاءا-2

فيدعه،مسؤوليتهتحتهوممنالعربيييأسانوهو

وأ،خبيثبداءامرؤيصابكأن،إنقاذهأملعلىلليهود،

يبيرثابتبنحسانفهذا؟نفسيأوعقليلخلليتعرض

إلىأبناءهياخذكانأنه،الأوسمن،الأشهليخليفةبنالضحاك

:يقول،اللجلجةعاهةبهملأناليهود؟

.،صلق!،اللسان(1)
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غز؟ذوناشعىةلكنععالاذ

فتفؤذا)؟(أمزتهالفز)دفة

الدينيالتاثير-3

ذإ،اليمناليهوديةدخولمنرويماذلكعلىمثلوأظهر

وهمااليهود،منحبرانحجبه،المدينةقدملما،تبانتبعكان

فقال.اليمنارضمنتخرجكانتالعيالنارورذا،هوداهاللذان

فخل،يفتنهمسيطانالصنمهذامنبكلمهمإنما:لع!بعالحبران

زعمفيما-منهفاستخرجا،إليهفدخلافشأنكما،:قال.وبينهبيشا

)2".البيتذلكهدماثم،فذبحاهأسود،كلبأ-اليمنأهل

بةلقراا-4

يهودية.أمإلىينتسبلمناليهوديةبدخولالسماحوهي

هو)3(.فتهوديهود،أخوالهالأشرفبنكعبفكان

وأنهم،دونيةنظرةاليهودإلىينظرونكانواالحربأنأما

همة،وقلةوخؤر،ضعفمنباليهودلحقلماالتهود،عنامتنعوا

التغلبي:حتىبنجابرقولمنقواضح،والتصرفالسلوكفيوتزذ

بىماحتاآننجفراءزغمثوقذ

(4)الذمإلىتخوضلآبهودبىماح

.291ص،شا،حانديران(1)

(Y)15صه،جلا،المفصل،عليجواد.

238.صالشعراء،فحولطبقات،سلامابن)3(

334.ص،الاختيارينالأصنر،اياخفثى)4(
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انهاحينفيتحريفأ،لهايوردلم،الأخفشروايةوهذه

1(.)إنصارىإسيوف:الضبيروايةفي

يلتقونلااليهودلان،الرماحعلىتركزالأخفثىورواية

لا،وقلاعهمحصونهمفيبعيدمنيرمونبل،بالسيوف

يجعل،نفسهالعملهذاأو،نفسهالقولوهذامنها.يخرجون

عزيمعه.قيونقصانأ،لهتحقيرأفيهمايرىالعربي

تلكجاءت،المهادنأو،الضعيفالوضعهذاومن

إليهميضافكما،واليمنالحجاز،شصالفيالقليلةالأعداد

وفيه،يامنابنهؤلاءفمن،بالبحرينكانواالذيناليهودأولئك

القيس:امرؤيقول

المشفرا)2(يلبناللائيالصفادوينمنياابننخيلمنالمكرعاتاو

)الأحسأه()3(.هجرمنطقةفينخلاامتلكاليهوديفهذا

وأصبحواتهودوا،البحرينأهاليمنعربيكونوقد

اسمه،يحملون،أتباعهمنأصبحواحتى،يامنلابنموالين

ايضأ:القيسامرويقول.وغناهلشصهرته

يامننالمقالزنجذاءبنوحضف

وأؤقرا)4(أقزخئىبأشيافهنم

.112ص،المففنليات(1)

الماء.فيالمنرصات:المكرعات،57ص،القيىامرىهديوان)2(

24.ص،خيبرمحمود،)3(

واسنوى.كملواوقر:انر57،صالفب!،امرىءدبوان)4(
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بتاثيرأو،الدينبتاثيرإماتهودواإنماالعربوهؤلاء

فييهودأليسوالأنهم،مقاتلونفرسانهناوهمالإغراء.

على،نواسذيعصرفياليمنيهودكمثلفمثلهم،الأصل

الحجاز.شماليهودعامةمنالعكس

اليهودية،مننفروا،عامبث!كلالعربأنعلىأدلوليس

نظرفيوالأنباط)1"،الملاحينالأنباطأتباعهامنأنرأواأنهم

والدفاعالسلاححملعلىتقدرلا،مسالمةمستضعفةأمةالعرب

2(.)نفسهاعن

عنيختلفلادينأالعربنظرفيالوثنيةكانتلقد

كيهود،المحليةالدينيةأوالعرقيةبالأقلياتخاصةوهي،اليهودية

وحمير.،والأنباط،البحرينويهودالحجاز،شمال

اليهوديةوان،الوثنيةالعربدينأنمبينأالفرزدقيقول

حمير:فيمحصورة

نزاز)3(ولآتدينمالجفيريشاهذؤلنميغوثيغبذولنم

!a!

.3.صعبيد،ديوان)1(
والعرقية.الاجتماعيةالرؤية:كتابانظر)2(

802.ص،برا،الفرزدقديوان)3(
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ء!
أوساطهم-فياليهودمبلهمالذينالمتهردين،انالظاهر

إسرائيل.بنيمنالأصليوناليهوديعدهمفلا،ثانويةطبقةيظلون

اللاوين:سفرمنعشرالادسالإصجاحفيجاء

عاسرفيالسابعالثصهرفيانكمدهريةفريضةلكميكون5

والغريبالوطنيئتعملونلاعملوكلنفوسكمتذللونالشهر

،)1(.وسطكمفيالنازل

عثر:السابعالإصحاحفيجاءكما

فيينزلونالذينالغرباءومنإسراثيلبيتمنإنسان!كل

خيمةبابإلىبهاياتيولاذبيحةأوئخرقةيصعدوسطكم

وكل.شعبهمنالإن!سانذلكئقطعللربليصنعهاالاجتماع

دمأيأكلوسطكمفيالنازلينالغرباءومنإسرائيلبيتمنإنسان

سعبها")2(.منواقطعهاالدمالاكلةالنفىضذوجهيأجعل

مثله:ايضأوجاء

.61:92لاوسن(1)

.ا"-71:8،نفهالمصدر(2)
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يغسلغريبأاوكانوطنيأفريسةاوميتةياكلإنسانوكل5

.")1(...ء

قزبإسرائيلفيالغرباءومنإسرانيلنجيتمنإنسان"كل

1)2(.000قربانه

العنصرعنغرباءيظلرنالمعهودينأنبعنيوهذا

ليسواولكنهم،العقيدةفيمنهمهم،عنهممفصولين،الاسرائيلي

ولو،يهوديةأمهكانتمنحتىيشملوهذا.النسبفيمنهم

إسراثيلي:غيرأبوهكانإذا،الأسباطبناتمنكانت

وسطفيمصريرجلابنوهو،إسرائيليةامرأةابن"خرج

ورجلالإسراث!يل!هابنالمحلةفىوتخاصمإسراثيلبني

سبطمن...أمهاسموكانموسىإلىبهفاتوا.،.إسراث!يلي

.31(لأكالوطنيالغريب...دان

:التوراةتقولوهكذا

كالوطني.تظلمرهفلا،أرضكمفيغريبعندكنزلإذا5

لأنكم،كنفسكوتحبه،عندكمالنازلالغريبلكميكونمنكم

مصر"فيغرباءكنعم

ولاالوطنيلاالرجاساتهذهجميعمنسشأتعملون"لا

.(لا)وسطكمفيالنازلالغريب

.17:15،نفسهالمصدر()1

.22:18،نفهالمصدر)2(

(r)22.-2:01!ا،نفهالمصدر

نفسه.المصدر()!ا

نفسه.المصدر)5(
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الأنفستقطعالزجاساتهذهجميعمنسيئأعملمن"كل

شعبهاإ)1(.منتعملهاالتي

سعبككا!2(.بينالوسايةفيتسع"لا

،)3(.شعبكأبناء5

فيأوالحجازفيسواءالتهود،عمليةإلىعدنالهاذا

العربيةالجزيرةيهودتقثلأنوجدنا،العربيةالجزيرةجنوب

منبينفرقاهناكانصحيح،شديدةحساسيةيعيرلالغ!يرهم،

لاذلكولكنوهؤلاءالحجازفيصليبةإسرائيلبنيإلىينعمي

المفهومحسبإغرباء6،يكونوادهان،سافلةدنياطبقةيجعلهم

يهودعليطسارالذيالعرفهووهذا.إسرائيللبنيالعنصري

ذلكبعدساتالعيالدونيةأما.اللاويينلمبدأطبقأالحجاز،

ليهودبال!نسبةمتأخرةجاءتفقد،غيرهممعاليهودتعاملفي

فإنهذاوعلى.الإسلامبعدأي،عامةالعربواليهودالحجاز،

.الفترةتلكبعدماعلىينطبق)الجرييم(تهودعنظاظاقول

:يقول

فإناليهوديةاعتناقفي)الجوييم(منواحدفكر"إذا

صرفهفييفلحلعله،عليهوالثديدوسؤالهبامتحانهيبدأالحاخام

الغريبهذانجحإذالكنالمختار.الثهسعبفيالدخولعن

معحتىالمساواةحقينالأندونتهويدهتمالامتحانفي

يأ)جير(هوخاصباسمويميز.إسرائيلبنيمنالزنادقة

نفه.المصدر()1

.918ص،ففالمصدر)2(

نفه.المصدر(3)
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منيعتبرأنهأي.الحمايةتحتالداخلأوالمستجعر،اوالجار،

نأالقيامةيومإلىبعدهمنسلالتهوعلىعليهفيحرم،الموالي

علىيحرمكذلك...لاويلقبتحمليهوديهأسرةأيةيصاهروا

وأالسياسيةالقيادةأوالقضاءأوالإمامةيتولىأنالمتهودهذا

السفلىالمنزلةبحسبمعدلةصيغالصلاةفيوله.العسكرية

منأقاربلهيكنولمماتإذاأنهكمافيها.وضعالتي

الخزانةإلىتركتهتؤولدىانماأحد،يرثهلممثلهالمتهودين

ويجوز.موتهبعديحررونف!نهمعبيدتركطفيكانداذا.العامة

هذاالتلموديحرمبينماالزنا،وبنتاللقيطةزواجالمتهودلهذا

6)1(.الأصيلاليهوديعلى

الإسلامقبلالوضعيكنلم،نرىكما،الوضعوهذا

البغيض.وشكلهبحرفيته

!!!

011.-901ص،اليهوديالفكرفي(بحاث()1
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لاويونيهودينربيهود

وأحبارربانيون)ربيؤن

قولمنيثربيهودجن!تحديدفيوردماهنايستوقفنا

أنهم:العرب

اليهود:منخاصةالنضيروبنيقريظةلبنييقالإكان

!)1(.الكاهن:لهيقالالذيجدهمإلىبذلكنسبوا،الكاهنان

كانوافهم،ذلكمناخصوالنضيرقريظةبنوكانتبل

ئ!نصفون:

الكاهن!ين")2(.إصريح

اللاويين.فيالمحصورةالكهانةلوظيفةذكرىوهذه

:اناليهودنظرفيوتقديرهاالجماعةهذهإعزازمنبلغوقد

الكهنةتمييزعلىالبدايةمنذ،الفديمالعهداسفار"حرصت

بجمله،التوراةناءتماالتلمرديحملواحتى،الناسسائرعن

.001ص،2%2،نيلأغاا(1)

نفه.الممدر(2)

36http://kotob.has.it



الامتيازاتمنومنحوهم،الضرائبودقعالقتالمنفاعفوهم

إ)1(.أنبيائهمنلنبياللهيمنحهلمماوالحقوق

)2(.مروانبنو:فهمهؤلاءفيالخاصةخاصاما

القرابين،تقبلفيتنحصر،بحتةدينيةمهمةهؤلاءومهمة

الاجتماعخيمةيتدبرونالذينوهم.محروقةأومذبوحةوتقديمها

المقدسة.

عنهم:وردماهؤلاء،تصرفاتفيالنظرويلفت

قائلأ.الاجعماعخيمةمنوكلمهموسىالربإودعا

قربانامنكمإنسانقربإذا:لهموقالإسرائيلبنيإكلم

كانإن.قراليكمتقربونوالغنمالبقرفمنالبهالم،منللرب

خيمةبابإلىيقربهصحيحأقذكرهاالبقر،منفخزقةقربانه

رأسعلىيدهويضع،الربأمامعنهللرضايقدمه،الاجتماع

،الربأمامالعجلوبذبح.عنهللتكفيرعليهفيرضى،المخرقة

المذبحعلىمستديرأالدمويرسونالدمالكهنةهارونبنوويقرب

إلىوئقطعهاالمخزقةوشلخ.الاجتماعخيمةبابلدىالذي

حطبأويرتبونالمذبحعلىنارأالكاهنهارونبنوويجعلقطعها.

والشحمالرأسمعالقطعالكهنةهارونبنوويرتب.النارعلى

أحسصاؤهوأما.المذبحعلىالتيالنارعلىالذيالحطبفوق

مخرقةالمذبحعلىالجميعالكاهنوئوقدبماءفيغسلها،وأكارعه

")3(.للربسرورراثحةوقوذ

.;Aص،اليهوديالفكرجذور،ستقراط()1

.001ص،22ص،لأغانيا(2)

.581-571ص،الترراة)3(
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المذبح--الكاهن:فيهنجد،وثنيطقسالطقسوهذا

نأيقدرلالمن،الكذبالحلفكفارةنجدبل.الدم-القربان

احدهما،حمامفرخيأو،يمامتينيقدمانعنزأ،أونعجةيقدم

محرقة.والأخرىخطيةذبيحة

يحزأولأ:،للخطيةالذيفيقرب،الكاهنإلىبهمايأتى

علىالخطصهذبححهدممنوينضح.لفصلهولادفاهمنرأسه

)1".المذبحأسفلإلىيعصرالدممنوالباقي.المذبححائط

فهم:،الكهانأوصافأما

قانلا:موسىالربإوكلم

وغسلهموبنيههارونموسىفقدم..وبنيههارونخذ

الجبة،والبسه،بالمنطقةونطقه،القميصعليهوجعلبماء،

عليهووضع،بهوشذهالرداءبرتارونطقهالرداء،عليهوجعل

العمامةووضع.والنميمالأوريمالصدرةفيوجعل،الضدرة

الذهبصفيحةوجههجهةإلىالعمامةعلىووضع،راسهعلى

أقمصةوألبسهمهارونبنيموسىقدمثم..المقدسالإكليل

1()2(.قلانسلهموسذبمناطقونطقهم

ولذكر:

دهنرأسهعلىص!تالذيإخوتهبينالأعظم!والكاهن

.(r)الضنحة"

.163ص،نفهالمصدر()1

.168-167ص،نفعهالممدر)2(

(r)291ص،نفسهالمصدر.
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ال!يهودي،فالكاهن،الوثنيةمظاهركلالصورهذهوترينا

ولم،التسميةبهذهاحتفظولهذا،وثنيكاهنحقيقتهفيهر

ولباسه،،الكاهنسخصيةجعلوابلغيرها،بهايستبدلوا

دا.هيئةكاملفيالوثنيالمعبدسادنسخصيةتمائل،ومسك!نه

حامليلاويبنيللكهنةوسلمهاالتوراةهذهموسى"وكعب

إسرائيل!.بنيشيوخولجميعالربعهدتابوت

اليهودبينيميزكانالكريمالقرانأنالدارسونرذدلقد

يقفكانالكريمالقرانأنوالواقع.التعبيرفيإسرائلوبني

إنهم-بي!نهمسائعةهيكما،اليهوديةممثلياماملوجهوجهأ

المتفرغوناليهود،ععاة:ايالأحبار،اوالربانيرنأواللاويون

اليهود،عنأوإسرانيلبنيعنفالحديثوطقوسها.للديانةكلية

كاهنإلىكفانفمن،اليهوديةالديانةاعماقفييتغلغلإنما

فيهم.أعظم

!!!
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يهودتيماءوخيبر

ء
المرىدى

مبكرةفترةفيالحجازنزلواالذينالأوائلاليهودهمهؤلاء

تهودواأو،العربيةالروايةمنيتبينكما،اليهوديالتاريخمن

هناكتوجدلمإنهوحيثكخيبر.جديدةمدنعلىفاسعولوا

زمنهمفإن،يثربيهودوبينبينهممباشرهغيرأومباسرةعلاقة

الذينوهم،السامريينمنهمهؤلاءأننرىيجعلناجدأالقديم

الصحج:موسىدينعلىأنهميزعمون

التوراةتقول.."سكيم!.مدينةأو...السامرةأولانابلس

:وسماهالمكانهذافىللربالمكرسعبدهبنىمدلعموبإن

الله.بيتأيإلبيت

الدينعلىالباقيةالبقيةأنهمالسامريونيزعمإوهكذا

...oi)"بيتنحوقبلتهيجعلكانموسىوأن،الصحيح

مومعملمنوانهاالبشرصنعمنالنصوصهذهكلويعتبرون

الذينونبنيوسعإلاذلكمنيسعثنونولا،مضلينضالين

إلىثيرنفسهاالتوراةلأن،مباشرةموسىتوراةبعدسفرهيأتي
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إليهعهدموسىوأن،وخادمهموسىصاحبكانيوسعأن

بنىمنموجةباولالأردنعبرالذيهووأنه،بعدهمنبالخلافة

بقيةيرفضرنهمالحالوبطبيعة.قلسطينتدخلإسرائيل

ونحوها،والمدراشوالتلمودكالمشنا،اليهوديةالمقدسةالنصوص

الكفر.فيالبعيدةالأعماقمنوشبرونها

ويضافموسىتوراةهوبهيععبدونالذيالمقدسوالنص

المقدسكعابهميتألفوبذلك،نونبنيوشعسفرأحيانأإليها

عندالموجودةالنسخهلسحعملونلاوهم،فمطاسفارسعهمن

محسوسأاخعلافاتختلفخاصةبروايةنسخةلهمبلاليهودباقي

الشانعةإ)1(.العوراةعن

يرىفبعضهم)السامري(،نسبةحولالدارسونويختلف

ينس!بهمالذيالاخرالرايأنغمر)نابلس(،السامرةإلىنسبةانها

تعالى:قاللدينا.الراجحةهي،السامريالى

!!ألنامرئوأضفغبغدكمنفؤمكفنئاقذبانا!فال

85،.أطه:

نربةقنأوزامم!نهائاولبهنايمفكنامؤعدكأطفضامآ)قالؤا

87(.:أطه!!أل!امقأتقىفكذلكققذقنفااتقؤس

هذهانتماءمنللتأكدالأعلامبأسماءالاستشهادامكنوربما

نأعلمنافقدلليهود؟الأولىالأصولإلىخاصةالمجموعة

جدا،مبكرةفترةفي،وفدكالقرىواديمنطقةإلىجاؤوااليهود

.602-02صه،اليهوديالدينيالفكر،ظاظا(1)

.702،902ص،وانظر
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وهجرةالاسلامظهورعندفدكرثيسأننجدانناذلك

هؤلاءإنأينون)1،،بنيوشع:كانيثربالىس!الرسول

معأخرةفترةحتىوالعرقيالدينيبتراثهممتمسكينظلواالسامرلعن

العربية.الجزيرةغربسمالفيتاريخهممن

a a a

52.صرداجلا،المفصل،عليجراد()1
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ء
خيبريهود،عامبثكلالحجازيهودمنيستثنىانويمكن

يهودإما،وقراهالحجازشمالمدنقياليهودفكلخاصب!ث!كل

يحتملالتىخيبر،عدافيما،لاحقونتابعونمعهودونأوأصلا،

حالهوكما،متهودونعربسكانهامعظميكونأنجدأ

حمير)1(.منكانالذيمرحبزعيمهم

تتهاوىاليهودحصونفكادتذلك،العارلخأثبتوقد

سريعياليهودوكان،مذهلةبسرعةالمسلمينضرباتأمام

أصلبأنهمأثبعواخيبريهودانإلا،والخذلانالاستسلام

وتحديأ؟ومواجهةوتصديأاستبسالأوأكثر،سكيمةواقوىعودأ،

طالب،أبيبنعلييدعلىمريرقتالبعدإلاخيبرتسقطفلم

فيخيبريهود-لمج!هالرسولابقىكما.عنهاللهرضي

)2(.أراضيهم

العربفيمعروفةأموروالمواجهةوالعنادالصلفهذاإن

348.صص3،،السبرة،هامابن)1(

37.صا،نفهالممدر)2(

5.67-637ص،2ص،المغازي،الواقدي،وانظر
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.متهودةعربانهمأي،خيبريهودفيظهرتصفاتوهي،الوئنيين

:فيقولخيبر،يهودعروبةيحعصبنالسموألويؤكد

بخيبر")1(.المتهودةالعرب...صادفالإ!مإإن

يدل،إليهوانتسابهم،الكاهننبةف!ن،التاريخإلىوعودة

كلمجتازةما،بدافعالمدينةإلىقدمتالمجموعةهذهأنعلى

بعد،للسك!نىمناصأمكانأالمدينةووجدواإليها،طريقهافيالقرى

خروجمعيتقاربزمنفي،معهمتعايثصواأوبأهلها،اوقعواأن

العربية،الهجراتمنالعانيةالموجةجاءتحتىمصرمنموسى

الموجاتوجاءت.والخزرجالأوسفيالمتمثلةالأزد،هجرةوهى

فاسعقروا،الروماننالبطشمنهربأسياسيةبدؤافعالأخرىاليهودية

يكنلمالتيخيبر،فسكن،بعضهموجاءبها.وتحص!نواتيماء،في

علىاقدركانواانهمإلا،الطبغرافيةلطبيعتها،بهاالاستفرادبالإمكان

طبيعتهالأن،عذرةيدفيالقرىواديوظلبها،سكنمنتهويد

استدومهماتيماء)3(.كمابتحصينها،لهمتسمحلاالطبغرافية

السائدالاععقادق!نبها،يثربيهودوجودزمنحولالخلاف

أخي،هاروننسلمنأنهم،العربمعاصريهموعندأنفسهمعندهم

:مرداسبنالعباسيقرل؟موسى

مجدبا)3(كنتإذللجوعوقتلفئمقعالهمواذكرهارونبنيفئك

a a a

144.صاليهود،إنحام()1

تاربخية.دراسة.واليهورYا-2هص،خيبركزوة،باثميل،هذافيانظر)2(

41.ص،مرداسبنالعباسديران(3)
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هيونلأا-صالأا

)الغوغاء(الجوييم()الجوي

175.:عمرانالأ!سبيلألائبقفىعلنا!لنى:تعالىقال

قولفإناليهود،غيرتعنيأنهاعلىإالأميندا،قهمناف!ذا

صحيحأ.يصبحالآخر،ظاظا

ظاظا:يقول

الأمممنسعبأيعلىتدللفظةالعبريةاللغةفيجعلوا9

بكلمةعادةيميزسعبهمبينما)جوي(هىاليهوديةكيرالأخرى

ف!ذاوالاحتقار،بالزرايةعقولهمفيجوىكلمةواقترنت)عام(

أنهبذلكيعنيفهو)جوي(إنهشيءأوسخصعناليهوديقال

")1(.والحقارةوالنجاصةالقذارةيجمعبربرىهمجي

فياليهودأعدادفيالنظرف!ن،ذلكمنالرغموعلى

الأوسإزاءقلةكانوافقد،قلةكانواانهميبينالحجاز،سمال

فيأنهمويكفي،العربمنالمدينةسكنمنوبقيةوالخزرج

والخطر،المداهمةوقتحصعنهافييتمنعونقلةكانواتيماء

ا-90ص،البهوديالدبنيالفكرفيابحاث)1(
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واديفيفكان،اتشارهماكثرفأما.وفدكخيبر،فيوكذلك

وززاعأ.عمالأكانوالأنهم،القرى

العربيةالقائلأعدادمقابلفيسيعأالأعدادهذهتساويولا

رعايتهميعولونأو،المنازللاركونهموالذين،بهمالمحيطة

وحمايعهم.

انهمتثبتالتاريخدلاثلف!ن،اليمنيهوديةعنقيلومهما

منمرفوضةوكانت،بالقوةالحكمسدةإلىتوصلت،قلةكانوا

لتثبيتها،العنفاستخدامإلىقادتهاأحداضطرحتى،الشعبعامة

:نواسذو،زرعةنجدالميلاديالسادسالقرناوائلففي

منلرضقفلمإلحها،الناسودعا،بالمهودلهودانلهود،5

يا)1(.القتلأو،باليهوديةإلاالناس

فيطويلأزمنامعزولةظلتاليهوديةأنعلىيدلوهذا

من:الرغمفعلى،اليمنبلاد

وجودهميرجعونمنهموالفهمالعلمورجالأحبارهم"أن

نصر"أ2(.بختأيامإلىأي،البابليالسبيأيامإلىاليمنقى

علىيستولوالمف!نهم،.مقالسادسالقرنأواخرمنذأي

علىعامألفمنيقاربمامروروبعد،والعنفبالحيلةإلاالحكم

لهم.سريعأالعدميرذلكفتيجةكانتثم،اليمنفيوجودهم

وضعهمانباليهودالعربعلاقةفيللنظراللافتإن

.rA%صالمحبر،،حبيبابن)1(

538.صجلا،،المفصلعلي،جواد)2(
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وأبالغربةإحساسالديهميوئدلمالمدينةفيالاجتماعي

أولنكأما؟الأحداثمنالظلفيدومأكانوأدانماالاضطهاد،

خلاوهكذا،.مجتمعاتهممعيتفاعلوالمفإنهمتهؤدوا،الذين

الذيالنزرإلايهوديقالهشعرمن-سنرىكما-العربيالثمعر

به.يعتدلا

الذيناليهودأنالعصور،مرعلى،العالميالتاريخويشهد

العزلة،أنفسهمعلىفرضوا،العربيالمجتمعوسطفيعاشوا

الشعورعقدة:لديهمعقدتانفظهرت،المجتمعيعزلهمولم

بالتركيزالأولىعنوعؤضوا)الأنا(،الاسمعلاءوعقدة،بالنقص

بالتقوقعالأخرىوعن،مثمروعةوغيرسروعةالدخلمصادرعلى

.عام"5وهنا،،)جوي:فهنا؟والدساض

!!
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ء
)الأحبار(دينيةجماعةوجود

باليهود!الرسولعلاقةعلىالحديثةالدراساتركزت

بعدوقعواليهوديةالإسلامبينصدامأولوغذت.مكةفي

إلبها.الرسولهجرة

حيثمنامالليهود،القبليال!تجمعحيثمنحقوهذا

والنظر.البحثيستدعييزالماأمرفهذا،مكةفيوجودهم

المباسرةكيرأوالمباشرةالمعرفةباستثناءالمؤكد،الأمرإن

قدكانتيهوديةجالياتأنهو،الهوديةبالديانةالوثنبينللعرب

أمرين:إلىيعودبهااليهوداهتماموأن،مكةفياس!تقرت

نحوبصرهيمدكانلليهودالاسعيطانيالتوصعأن:الأول

الحجاز.منطقةكلعلىتدريجيأالاستيلاء

مدعومتينكانعاوالاستيلاءالاستيطانفيالرغبةان:الثماني

لعحقيقمطيةيكونأنيأملونكانوانبي،ظهورمعرفةبحقيقة

وعنصربنهم.أحلامهم
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نأبيدالوجود،هذالناي!بتماالانحتىهناكوليى

كانوااليهودانفي،عليهغبارلاتصريحأيحملالكريمالقران

يا،فحسبعامتهممنال!يهودهؤلاءيكنولم؟مكةيسكنون

بالتوراةوالعلماء،أحبارهممنأيضأكانوابل،منهم!الأميونأ

نفسها،المكيةالسورمنالوضعهذاعلىالتعرفويمكن.فيهم

بنيعنالقضصالكريمالقرانيقصانالمعقولغبرفمن

في،جمعالنبيأزرولشد،والموعظةالعبرةلمجرد،إصرائيل

نأهوتمامأالمعقولإن.مكةفيوالظلامالشركلقوىمواجهته

وتلكايأحبار،أولئكمخاطبةحتميةجانبإلىأكيد،ذلككل

العلماءهؤلاءمعرفةإلىالإسارةهـان.اليهوديةالجالية

تعالى:قولهقيواضحة-!ز،بالرسول

مكؤباجمدون!الذىالأ!ىألتبئالزصوليتعوت)الذين

157،.:الأعراف1!وألإنجيلألؤرلزفىعندهم

باتواوعلمالهماليهودأحبارمنجمهرةأنالمؤكدلمنلهانه

والنزاعالخصومةفيهبلغتيهوديأ،فقهمأمجمعأمكةفييكؤنون

:والأقوالالآراءونضارب،والفرقةالشقاقحد

بخكررئدوإنفيةأختلفوأأثذبعلىافنتجعل)إتما

124،.:النملأ!!يخثلفوننيه!الؤ(فيماالقئمةيؤلمبتنهغ

فيههتماتذىأضزاشزهيلبنىفىيقضانقزانهدا)إن

76،.:النملأ!!يختلفوت

.011(أهود:!فيةفاختلفآليهبفوسىءانبا!ولقذ

تعالى:قولهالطبقةتلكوجودعلىالأدلةأقوىمنلهان
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بنىهنشاهدوثهدبهكفرتمألتهعندمنكانإنارءتئز)تل

،!ا!لينالقغبهدىلاأدتهإت،تمتكبرنمئامن4ثنهعكإشرءيل

.(01:الأحقاف1

الأحبار،لأولئكمباسرأخطابأالأعرافسورةفيونجد

المجتمعفيبأعيانهمأسخاصأيعنيأنهنظرذويخطئهلافيما

:انذاكالمكي

ندئايمىوهث!لؤراموسىيههبءالذىائكتفأنزلمن)تل

19،.:الأنعام1!كعيراوتخفونتأوكاتراطيستخعلونم

بقوله:تعالىاللهيخاطبهمالذينهموهؤلاء

يغرنضيعلاإتاألضلؤوأتاهوأيألكتبيمئكوت)وأئذين

واقعكاأتهوظؤآظه؟تهفوقهخالجبللثقناواذ!!أنضلحين

!...!م!ئفونلعن!يخرماوأذكروابفؤؤءائتنبهمماضذو(جمت!

171،.،017:الأعراف1

المرحلةفيواضحةإسرائيلبنياختيارصورةكانتكما

هن!وإئيتهمآلفمبنعلىعقيرفىآخنرنفنم)ولقد

33،.-32:الدخانأ!"فبببلؤ3فيهماالايئق

ظاتئهتمومائلمنيخكقصصناماحريرفاهادأ!أتذ!)وكل

.[ا18:النحلأ!"يظلمونانفسهم؟نواولبهن

تندل!اوأفبؤولقكصائكئبإتزصبلبقءائشا)ولقذ

فماالأئرطتنلئنحزوإنينهم!المئملإعلىوففاتغأطعبئق

نانهتميئضىرنثإني!نهصبغناالطعأءهممابغدمنإلا!تدفؤأ
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.[1617،:الجاثيةا!!يخن!فوتفيهكالؤأفيماائقين!يوم

أولنكقناعةمبينآ،سبحانهفولهفيوضوحآالأمرويزداد

يك!:الرسولبصدقالعلماءالأحبار

زفي!هنمنزد!أتمئغلصونأتكئئطءائتئهص)والذن

114،.:الأنعامأ

!!يؤصنبهءهمقنلهءمنبكئفءاثئهئم!الذين

52،.القصص:أ

خباولأا

عماتحدثتالتيالمكيةوالآياتالسورذكربوسعناليس

كاملةمكيةسورأأننذكرأنويكفي،التوراةلأخبارموافقأجاء

مثل:،بذلكاخعصت

92.-28عداما:ابراهيم

69.-04،49عدامايون!:

الأنبيتاء.

.المؤمنون

النمل.

ض.

.لدخانا

.لذارياتا

07.-86عداما:نقاالفر
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227.-791،224عداماالشعراء:

550.85-52عداما:القصص

.11-اعداما:الععنكبوت

.6عداماسبأ:

57.-56جمداماغاقر:

54.عداما:الزخرف

AAA-75عداما:الصافات

.37،عداما:يوسف

بهم،خاصةاياتهاغالبيةوردتالعيالمكحةالسورأما

فمنها:

الخلققصة

27.-ا:الأعراف

43.-26الحجر:

123.-115:طه

85--71:ص

الطونانقصة

64.-95:الأعراف

73.-71تيونى

48.-25:هود
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هبمابرا

.1V-.96:هود

.06-5؟:لحجرا

.94-14:يممر

ععلسما)

.55-45:يممر

لوط

.48-97:فاعرلأا

8 2 - 7 7 : aye.

.67-16:لحجرا

موصى

82.-06:الكهف

53.-51:مريم

45.:فصلت

ونرعونموسا

.261،171-301:لأعرافا

.79-9:طه

.39-57:نىيو

.54-32:المؤمن

9 6 : ee.
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شعيبقصة

.39-58:افلأعرا

.59-48:هود

داودقصة

02.-17:ص

سلبمانفصة

04.-03صر،:

نظرقي-يختلفلا،إسرائيلببنيالمتعلقالقصصوهذا

الكريم:القرانفيالدينيالقصصمنغيرهعن-مكةوثنص

قؤمعليهوأعانه6فزئهإفكإلاهداانكفرواألذين)وتال

آتحتتبهاأ!ئ!لينامئطيروتالمأ!وندؤأظلماجاوفقدءاخروت

وانظر4،5،:الفرفانأ!(واصمبلأبزةيخهنملىفص

15،.-8:القلمأ

يامحايدأ،موقفأقريشكفارهنالموقفهذايكنولم

عدوافلجهلهم؟اليهوديبالدينعلمعلىيكونوالمإنهم

كانوا!إنماأسطوريأ،قصصأالكريمالقر)نقيالتوراتيالقصص

مكةفيالوثنيينبينمقارنةفىتعالىقال،العلمحقيعلمونه

مصر:قىوالوثنيين

زئفقنزخمةونكننادنجاإذالظربجانببهت)وعا

شذئحروبئ!لطهختبفتننذيرقنامئهمتاقؤمالتنذر

لؤلال!نجافبفولؤإندبهغنذمتينائصبهصبمنصببهمأنولؤلا
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فلئا!أنمؤمثنصفونكوت"ائثكفنئبعرممولاالنناأزسلت

أؤلتممويي!+ائرفماثلأهـفيؤلآمالؤاعدنامقالعقجا.هم

يكلإناوقالوآطهزسخ!إنثالؤاتجلمنموصئ!درقىبمايصف!إ

،.IA-46:القصصأ!"بمفرونا

!!a
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ليهومأالنبيقبلى

بالبعثةالتنبؤ

يكونأنينفيماهنانذكرهالذيانشعرهذافيلي!

فمن.استعراضهدونيحولماهناكليسأنهبيدمنحولآ،

تغ)1(.إلىالمنسوبالقول،المذكورةالاسعار

-ب:النبيعم،طالبأبيإلىأيضأالمنسوبالقولذلكومن

الكئب)3(أؤليفيكموسىتييأمحضدأؤتجذناأناتغقضواألنم

نبوةمعرفةعلىدليلأالشاهدينهذينأخذنافإذا

اليهوديةالجالياتبينمتداولأكانخبرهأنلناتبين-!ر،محمد

قومهفيسيبعثأنهعندهممعروفأكانوأنهالحجاز،في

.العرب

وأن،القديمالعهدهو،هالكتبأولدا:بقولهالمقصود

171.،112ص،التجان،نجهابنانظر،)1(

76.ص،%2"الخزانة،الفدادي)2(
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.التوراةفيإليهامرموزأكانبها،والبشاراتنبوتهإلىالإشارات

له:ئنسبفيماأيضأ،طالبأبوقال

تيفنوا)!(خئىبتأويليما.التؤراه

ي!للنبياليهودأذى

يدركونكانوااليهودأنيثبتمضىماأنمنالركمعلى

منهم،النبىل!ودعونكانوافهم،درلبهالمحمدلهالثبوةدلائلأن

أبىإلىالمنسوببالشعراس!شهدنافإذا؟العربمنولي!

أبياستصحابعند-بئمنهالتخلصبدايةنجدفإننا،طالب

يأتينجدهالميميةقم!يدتهففي،الشامإلىرحلتهفىلهطالب

،!للرصولوزدير،وهمامدريىاليهود:أحبارتعزضبتفصيل

(:T)يقولبحيراء؟الراهبتدخللولا

عاينوابضرىالقؤئمفاإذاحعى

المزصابمنسزفيعلىلأقوا

ضادقأخديثأقآخبزهنمحبرا

الح!ادفغاسزؤزدعتة
رأؤاقذفازأؤاقذيهوذقؤم

الأكبادتاغيريالغماقةطل

فتهاهئممحفدلقتلثازوا
التخهادآضسنؤنجاهذغتة

3.صه،الأباطحضيخدبوان(1)

34.-33ص،نفطالمصدر2()
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قانثنىزبيرابخيراةوثنى

ؤتعادلجادلتجعذالقؤيمنجى

ئهيلفافاتتهىدلييسأؤتفى

بسذادناطتيحنيرقزلغق

أيضأ:وقال

فففئةقئمتجغدمنلرنىألنم

قطئحىشذذثآقتمايأخمد

بتاققضتلدوالي!سقبكىفلفا

غنرةرلرلثثئمأنجاةذكزث

غفومبمافيزاضدأتزخلفففث

زكئهاراخالعىاليحيرقتيونجاء

تثزفوائضزىأزضقفبطناقففا

فحاسدأإليتانججيزاةفجاء

زأىعتذفاأضخاتجكنمانجمعوافقاذ

طعامناإناذكوهفقاذيشيم

زادتإقنجزةيمينأوالى

فحئيغنخئرتكماتديقلؤلا

رأىائذييطلئونزكحثواتبل

لعرامبمخشتةإل!هنمفثار

فييمكانوقدوهمامدلييس

58

جمرامأبينمقحزبفزقيما

بسلامؤذغحةؤ!ذبزخلى

زمايمثنيبالكفييئناشوقد

يجامذاتالغينينمنتخوذ

لئامكنرالبأساءفيفواس!ين

شآميغيزوالزكثالهوىضاجميئ

جمظاميتطرونذوليفؤقنتا

ؤطغايمعتدةسزاببطيب

كلامغنرالقؤمجفغ!نافقفتا

ؤإفامشوفةجمقدوتكنمنة

حرامغيراليؤنمغليهكثيز

جمرامغيرايخؤنمالذيتالكتتم

نجيابموشطالعينرآيبجيزاة

ؤغراملتابغيذويؤكانوا

نجيامغيزالقؤموكلشديز
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محئيبقلفمواوقذقجاءوا

تيقنواحعىالتوراةبتأويليما

فخمدللنبيئمتلاأتنغون

مانعيتهتختارةائذيتان

ؤبيايخهإغلامهمنفذلذ

نجضامبخ!ميئعتةفردفم

قزابمآشذرفئنملهنمؤقال

أثامبطولسؤيمعلىخضضتنم

طغامكلكيدمتكغسيكفيبما

كظلأيم)اتمواضخنفازوليس

نبوءةأنالثابتفمنالأسعار،هذهمصداقيةتكنومهما

؟رويفقد،القديمالعهـدفيواردةكانت!محمد

عمرو،ذيإلىال!بجليعبداللهبنجرير!النبيأرسل5

لجرير:فقاليهوديآ.عمروذووكان.باليمن

كتبنافيأجدفإني،اليومماتفقد،صادقأصاحبككانةإن

،الأرضوجهعلىنبياخرال!شهروهذا،اليومهذافييموتانه

د)2(.فأسلم،ماتأنهلمجزالنبيبنعيالركبانفأتت،اليومذلكفكعبرا

فقالالحق!يقةد،هذهأثبتالكريمالقرآنأنيقينأويكفينا

منوكانوامحهخنعامصذقأدنهعندهقكتبجاءئتم)ولتا:تعالى

يض!فرواعرفوأفاجاههمفلئاكفرواالذينكلنجنتنعوتتبل

98،.:البقرةأ!!)3(أنبهفيفي!أدتهملغنة

!!a

35.-34ص،الأباطحضيئدبوان)1(

الراصة.؟العرام

7.صه،المحبر،حبيبابن)2(

228.-ء22ص%ا؟،،اليرة،هامابنوانظر،)3(
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وليهودالمسلمينبينالصرعء

معاركعن،عديدةتكنلمإن،كثحرةكتاباتهنالك

لمندهانه.إلخ..وتيماء.وخيبرالمدينةفيواليهودالمسلمين

ودرسا،بحثا،ملثتأنبعدعنهاوالحديثإليها،العودةالكرار

هذهمنجوانبعنبإبجازالحديثامكنوربماونقاسأ.

:الصراعات

السويقمعركة

وأخذواليهود،المشركينبينالعلاقةتوثقتبدرمعركةبعد

فيالمسلمينإلىالصثمركينوصوللس!هيلالسبيليمهدوناليهود

وأحبارها،اليهودزعماءأحد،صث!كمبنسلامإنحعى،يثرب

ويعآمرسرأ،المدينةفيبيعهفيحرببنسفيانأبايستقبل

بأبيالأمريصلحتى،المسلمينعلىالقضاءوسائلعلىالاثنان

المسلمين،علىالمظفربالنصروالثقة،التامالاطمئنانالىسفيان

يا"،جرهمهسماطيطاليمنعلىالؤي(،قريشانعصارأي

:سفيانابويقولهذاوفيالأنصار،

.اتلومولمأندمقلملحلفواحدأالمدينةتخيرتواني

مشكمبنسلاممنيعجلعلىمدامةكميتافروانيسقاني
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أكنولمقلتالجيثىتولىولما

لرانهمسرالقومف!نتامل

راكبليلةبعضإلاكانوما

مغنمبغزوأبشرلأفرجه

جرهمسماطيظلالؤيصريح

)1(معدمخلةغيرمنساعيأأتى

أخدمعركة

عنالمضركيننظرفيكعيرأمتميزأاليهودمصطلحيكنلم

،يثربيسكنونلأنهم،كذلكهم،فالمسلمون،المسلمين

لأنيهود،وهم؟والخزرجالأوسوسكانهامنها،وينطلقون

بنالأسوديقولبها.اليهودذكرعليهمغلبالمدينةسكان

المسلمونفيهاخسرالتيأحدمعركةفيإسلامهقبليعفر،

خاصة:المغيرةبنهشامبنالحارثوفي،الحرب

أنجناءهمفأضففوااليهودؤغزا

ضقايم)2(يفوذتميتلفاصفي

ب"اليهود!المعنيأنمزكدة،للبيتالأخرىالروايةتأقيبل

:المسلمونهم

ضضام)3(يهوذقعلتيماضميجيراتفاؤآشفقتيهوذفزث

أنهمنشاكرفهمكمالا،المسلمينإلابهذايعنيلاوهو

04.ص؟2،ص،والنهايةالبدايةكثير،ابن)1(

124.ص،الثعراهفحولطبقات،سلامابن)2(

(r)هود"5"اللان.

8.صاص3،،الأسمونيعلىالصبانحاضيةوفي

قبيلة.يهود:
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وردهم،معهاشتراكهمرفض!فالرسول،حقيقةاليهوديعني

"ا(.المعركةبدءقبل

نهشل،أعشىإلى-خطأ-البيتت!نسبالتيالروايةوفي

المسلمين:علىالكفارانمصارمصررأ،يقول

مزايمكلالأفزفزامواقافواكئقاقرنج!عيىمقالآكايىتمإن

همصايمنجنالخابىثالأمورقصلتجينهنمالئجاولكثزإذاحثى

بسؤايمأفققايعضبخإلأطغامهايريدلآلمثرفيوسما

الصنلمين:قتلىبيانفييقولثم

(Y)تعاموخيطبهالزتاذنببحتظلمناقفمزحفهنمفكأن

بلوالاسععداء،التحريضعلىاليهوددوريقعصرولم

مخييرقاحديومقتلممنوكانأحد،معركةفيحقيقةاستركوا

حرمةيكسرانإلىالمسلمينعلىحقدهدفعهالذي،اليهودي

المث!ركين)3(.لنصرةاليومهذافيفيظلق،عندهمالسبت

نامنذواليهود،المسلمينبينلثدأخذالمأزمأنوالوامع

اليهود،أحباركبيرأدركإذبدر،معركةفيالمشركونانهزم

الارتداديبشونلأنهم،بهمستحيقالداثرةأن،الأسرفبنكعب

124.صحاثيةالثراء،فحرلطبقات،سلامابن1،)

903.ص،والأعثبنالأضديرانفي)2(

خيط؟.النعام:الرنال.الداهيةا-:صمام.داهيةيااخرسي:صمي

جماعة.

162.ص%2،،الكاملالأثير،ابن)3(
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علىالحربأعلنأنإلامنهكانفما،المسلمينعلى

قال)1(:فمماعيهم،المث!ركينيحرضفراح،المسلمين

ؤتذقغتعن!تهلتذيىؤلمثلأفلقالقفيكبذرزحىطحنت

ئصزغالففوكإنتنغدوألاحياضهنمحؤذالناصبىسزاةقعلت

علىوالرثاءفالبكاء،والعداوةالحقدفيموغلكلاموهذا

قريثى،كفارهم،والملوكوالأعزةبدر،فيالمشركينقتلى

للاسنعداددعوةإنه،بدايةهوإنما،نهايةهؤلاءتعلوليس

والعار.والثفيللانتقام

النضيربنو

مسهبأسرحأالنضير"5سورةأوالحئمر"5سورةتثصرح

ذإواليهود-المسلمينبينالخطيرةللأجواءالجليةالصورة

الدعوةبينالععايشاستحالةمدى،الأحزابحربإثرانكشف

بالية،عتيقةوأفكار،إسلاميةدولةتؤسسأنتحاولالتيالدينبة

سديدواصحابهاولكن،والمكانللزمانصالحةغيراصبحت

ذلك،كلفمهماواستمرارها،بقائهاعلىحريصونبها،الضن

النضير":5سورةفيتعالىيقول.إليهوادى

منكفروأانذينلاخؤنهريقولوننافقوأألذيىالىترألخ!الال!

د!نابدأأحدافبكزلظيعولامعكغلخرجىاخرتجنصلبنآلكنمحأهلى

11،.الحشر:أ!!لكدبرناخهمئصعهدواللهفن!رت!مويلتز

الخاصالطابوروهم،المنافقينأنالايةمنفالواضح

188-ص%3،،النبوةدلائل،البيهقي)1(
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يشكلونوالذين،الإسلامادعياءمنالمكشوفةغيروالفثةلليهود،

معسرأتحالفوا،الأمةوالكيانداخلوقلاقلزعزعةجبهة

أخفقتأنبعدالجديد،النظاماستئصالمهمةتوليعلىالأعداء

الإسلاميةالقيادةإنأيمهمعها،اداءفيالخارجيةالقوات

بجبهةللاصطداموتستعد،جديدةمسلحةقوةتواجهالاناصبحت

القوةبينتعنسيقأهناكإن:اي،والعصعانالتمردأعنت،حربية

السياسية.والقوةالعسكرية

إإخوانهم":واحدةصياغةفيللفنتينالكريمالقرانوخطاب

علىليدلان،المخاطبينوهكم"،المتعكلمينإنون"بينالجمعثم

.والأهدافالتخطيطبينكليأوتطابقأتاما،اتفاقأهناكأن

متأخرأ،جاء،المحشرك،المنافق-اليهوديالتحركأنبيد

:الخارجفيبالأعداءالهزائملحقتانفبعدجدأ،ومتأخرأ

الحكمأركانوتوطدت15،الحشر:أ!أقرهتمولإل)ذاقؤأ

دهاعلان،قواهمتجميعفيأولئكيبدأ،المدينةفيوالدولة

داخليأسندولا،لهمخارجيأدعمولا،الداخلمنالحرب

منوالخوفالمصير،علىالقلقمنحالةفيإنهم؟عندهم

قؤميأص!غ!ذلكاللةفنصدورهمقرهبةأشذ)لاشض،المستقبل

(.'1الحعر:أ!!يفقهونلا

غيرانتحاريأ،تصرفا-الواقعفي-الطرفينتصرفوكان

غير،عاجزون،مترددون،المنافقون:الأولفالطرف؟محسوب

وأنفسهم:قدراتهمفيواثقين

ي!نجهئ!!لاقرتل!إولنمعهتمجمرجونلاأخرصا!لن

12،.الحشر:أ
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منالاتفاقبنودتنفيذيتوقعفكان،المانيالطرفأما

والولاء؟،والضرة،()الخروجالعكاتف:والمتضمن،المنافقين

يعانونكانواأنفهمف!نهم،ثانيةناحيةمناما،ناحيةمنهذا

دفاعاتهمعلىالرئشىفاعتمادمم،سياصيووعيتنظيمعدممن

جدأ،متدنيةالقتاليةمعنويأتهمأنحينفي)حصونهم(،العسكرية

قيادةعلىبينهمفيمامتفقعنغيرهذا،إلىبالإضافةفهم،

واضحة:حربيةاستراتيجيةأو،موحدة

جدئمواإمنأؤتحضنةفزىفىإلابهيفابئثلرجمنم)لا

لائؤمبأتهصذلكشتئوقلوبهزجميعاتحسبهزشديدببنهزبآسهص

14،.الح!ر:أ!ديعفلوت

منيستفيدوالمأنهميعني!ئغقدوتلاب)ئؤموالتعبير

التحرشبداواالذينهمإنهمأينظر،بعدلهمولي!،التجارب

وتهديدهم.،واستفزازهمبالمسلمين

وحبهم،تكاتفهممنالرغمعلىالمسلمينانوالواقع

نأيتوقعونيكونوالم!،الرسولطاعةفيوتفانيهم،للشهادة

المدينة:قياليهوديةالحامياتتستسلم

2،.الحثر:أ!يخرجوأانظننتز!ما

الحصاروالاسمنزافسياسةإلىعمدواقدوكانوا

:الاقتصادي

آدئهفبإذنأع!ولهاعكقايمةترتحتموهااوقنةتنقطقتص)ما

ه،.الحشر:أ!دهالقسقينولئخزى

النصر:ويتحقق،الإلهيةالقدرةوتتدخل
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لأؤلىدبز،منائكئثاهلمنكؤوأالذينأخرجألذئ!هو

ألئهفنخصعونهمنانعمهزأتهروظ!ؤآيخرجوأأنظتتزماآلخر

ينربونالرغميفئوبهمفىوقذفمجت!بوملزجثمناللهف!ئغ

!!ألانضنريأفىلىفاغتبرو(ائصؤمينو؟لدىبأيد!ئميوصهم

2،.الحثر:أ

تعالى:قولهعندالتوقفمنبدولا

.!تالمؤءو!يدىبأيذيهغيوتهم)يربون

تدميرتمأنبعدكاناليهوداستسلامأنإلىالايةتشيرإذ

قبلمنالمستميتالهجومنتبجة،تحصيناتهممنكبيرجزء

لولاميسورأ،أمرأيكنلمالحصونفاستسلامعليها،الص!لمين

لهم.الثهبنصرالمسلمينثقة

تعالى:وقوله

.!ألرصكميقلوبه!ذ)وتذف

وصولعدم:الأول:أمرينمنجاءاليهودمعنوباتفانهيار

بنيزعيم-الأسرفبنكعبمقتل:الثافي،حلفائهممنمدد

القتتالأمورتسييرعلىالقيادةمبضةلارتخاءمقدالذي-النضير

المسلمين.ضد

المدينة:عنيرحلواانالانتمار،بعدالحكموكان

فىولمئمألذنبافىلعذبهئمالبلاءعلئهراللهكثبأن)ولؤلآ

3،.الحشر:أ!!ألئارغاليالأخوو

لولأنهم،لهمرحمةكانالمدينةعنالنضيربنيجلاءإن

مؤامراتهم،فيسيستمرونلأنهم؟والعذابالثرللقوافيها،بقوا
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بعدهم.منقريظةببنيسيحيقلماإسعارهذاولعل.وسيعامبون

تعالى:قولهمنوواضح

فبإدنأصرلهافىقا!مةترتحنمرهااؤلينإفنقطقتر!ما

!.الله

المسلمن،منالتصرتهذامثلحولجدلهناككانانه

قيمذكورةأمورالحربيةالأعمالهذهمثلأنمنالرغمعلى

الداخليةالجبهةزعزعةاليهودارادوربما،الإسلامقبلماحروب

رسالةيحملونالذينالمسلمينعلىاحتجاجأ،القضيةهذهب!ثارة

تعالىاللهف!نولهذا،والإصلاحبالخيرتامر،ساميةسماوية

أولآ،مقدرأسيئأجعله،اللهإلىالأعمالهذهنسبةاعادحينما

ثانيأ.فيه،لبسلامشروعأسيثآثم

:اليهوديسماكقولفيالاحتجاجهذامثلإدراكويمكن

تفطف)1(ولنمالنخيلؤغقروأخلايخقاالنضيربقتل

إخوانهمالمنافقونينجدأنيدفعالكريمالقرانكانلااذا

مجموعاتانيفي"أحلافها،،:سماكقولف!ناليهود،من

النضحر،صففىولحف!النضحر،بعىعداالحهود،مناخرى

القتليعنيلا"قتلإ،:قولهأنغير.القتلعليهموقعحى

ساحةفيالقتلوانما،قريظةبنيلبعضحدثكماصبرأ،

مننجلواالنضيربنيأنيشهدالكريمالقرانلأن،المعركة

:مرداسبنالعباسيقول.العاريخيث!هدوكذا،المدينة

.802ص%3،،اليرة،مامابن)1(
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ظعاننأزآيتهلغمبريق!تك

فتيأتجا)؟(العئطاةزكنعقىسلكن

طريف:بنبجربنقي!ويقول

المزنماليفودبالخسيئآخلهاللثغيزلافبرىءفداةأفيي

)2(المكممبالؤدفيعودىأهيضثؤئذئواالغضاةجضرفييقيلون

المسلمينبينالمعركةأنالحسابفينعبعأنوعلينا

مساومه،اىرفضواأنبعدممه،مفرلاحلاكانصوالنضير

بنكعبنجد.المسلحالاصطدامقجنبحولتفاوضأو

المعركة،نهايةحعىالجوهذاعنوافيةصررةيقدممالك

ليمو:ل)3(.+

سؤءبدارالنض!يربنوف!تلك

زهوأالزحففيأتاهمغداه

مزازروهالحماةوكسان

فصذواويحكمالسلمفقال

وبالاأمرهميخعثفذاقوا

الفبيراجترموابماأبارهم

بصيربهخوهوالثهرسول

وزيرلهنموهزالأعداءعلى

وز،ركذبأمرهموحالف

بعير)4(منهمثلاثةلكل

.8.ص،مرداصبنالباصديوان)1(

.2.صه%3،،اليرة،هامابن)2(

واحدة:الغضاةاليير.القليل:المزنمالصاء.وهرحا،جمع:الحسي

هوضع.اصم:عودىئجر.وهو،النضى

(r)402.ص(،العاني)تحقيق،مالكبنكبديران

-نكال:وبال.عامبة؟كب()4
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ودور)1(نخلمنهموكودرلقيقاععامدينوأجلوا

سياسةأدتإذمتصور،هوكما،سهلةالمعركةتكنولم

عصبمنوتجريدهمالهيود،طاقاتاستنزاتإلى،النخيلحرق

،أطولمدةالحرببقاءعلىيساعدالذيالاقتصاديالحرب

كشفكماصريحا،الفعللذلكالكريمالقرانتبريركانولهذا

ثابت:بنحسانقولالعملهولعن

فس!تطيبر)2(يالويزةخربق

وفير.نخلذا،النخيلمنازلمنمنزلاالبويرةوكانت

!!!

ين.صدتا:بنمدعا(؟)

."ربو5التا!(2)
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امبن!إعمرضهض!ء
عندماصنعأيحسنونأنهمالمحدثينالكتاببعضيحسب

بهمتبلغوقد،الإجماعتخالفبأفكارالناسعلىيطلعون

وطرائقه.العلميالبحثم!نهجعلىفيهيتجزأونحذاالحماسة

البارزينالعربيالأدبأساتذةأحدعرفاتوليدنجدنحنوها

الشرقيةالملكيةالمجلةفيمنشورأمقالأيقذمبريطانيا،في

وفق،قريظةبنيإعدامحادثةفيهيرفض7691)1(،سنةول.)،3

أهمها:دواععدة

هذهلمثلالمععمدالممدروهو،الكريمالقرانأن-ا

قولهفيإسارةجاءوانمامفصلأ،ع!نهاسيعأيذكرلمالأخبار،

تعالى:

ائذين)وأنزل

ملربهمفىوقذف

26(.الأحزاب:1

طهروهص

فردماألزغب

صعياصيهئممناتيهتثأهلمن

!!فرلياوتأسروتتقتلو%

s)7691(105".!ه(1) SocietyآatآArfat, Walid: JOural of the Royal As
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أسارى.فهناك،قليلالقتلىعددأنعلىيدلوهذا

أنىبنمالكاتهمهالخبر،مصدر،إسحاقابنأن-2

أحفادعنيأخذكانوأنهاليهود،دصصعنوالأخذبالكذب

المدينة.يهود

فيوالوضعبالتزييفمتهحاكانإسحاقابنأن-3

الشعر.

كما،القصةخلقفيساركوامعاذبنسعداحفادان-4

:المنقولالخبربقيةمنواضحهو

كا.سمواتصغفوقمنالثهبحكمفيهمحكمتالقد

إلى:فيعود،رفضهفيسببأهمأما

الجريمةفيالمث!تركينعلىيقعالإصلامقيالعقابإان

تعالى:لقولهمخالفالصورةبهذهجماعيقتللهايقاع،فقط

18،لا.أناطر:..!أخرئوئدواززهلزر)ولا

يسمحالذيالإسلاميالشرعلحكممخالفانهكما

الإسلاميالقضاءلاتخذه،حقيقةوقعقدهذاأنولو،بالفدية

اليهود.معحدثتمابهةمواطنفيلتنفيذهسابقة

عديدةمزاعمإلى-يقولكما-نسصيرأنذلكبعدويبقى

لموانهنالث!يروهو،تاريخهمخلالفياليهودخلقهامشابهة

اليهودمحرقة:سفوهبماالصهيونيالعالميالافعراءإلىبهيصزح

إمسادةلا.عقدةإلىأشارلىان)الهولوكوصت(،النازية

الكمجردولي!برمتها،القصةرفضأسباباهمهذه

ابنروايةعلى،الواقديتعليقتأويلهعندنتوقفولنفيها.
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تعليقمعنىأنذلك،والريبةالكتننبأنهازعم،،5:إسحاق

إلخ...إزوى".6،داعدرأى"،5:مثلعبارةهوالواقدي

لأنه،عرفاتوليدعلميةفيعامبثكلهذايؤثرلاوقد

الطريق؟فضل،الهدفأخطأولكنه،النيةحسنتحتيقع

بها،فيس!ترضدون،هدايةالغافلونيحسبها،معلهرجلومتاهة

الواجهة.قىهيوتبرزعداها،مائنسىحتى

معباعدة،متفرقةسعابإلىتأخذنا،المزاعمهذهمناثةإن

العالي:ضوءفيمعالجتهاحصريمكنانهغير

المدينةويهودجمضالرسولبينأبرمتمعاهدةهناكأن-ا

غزوةفيالمسلمينجانبإلىاليهودبوقوفتقفيعامة

أرسلهالذيالوفديفلحولماليهود)1(،فغدر،الأحزاب

نصرةفيعمليأأسهموابل،خيانتهمعنلثنيهميق!الرسول

)2(.المشركين

السماء،منبأمركانقريظةبنيعلىالزحفأن-2

:إسحاقابنيروي

حدثنيكما--سنرالثهرسولج!بريلأتىالظهر،كانلافلما

رحالة،عليهابغلةعلى،إستبرقمنبعمامةمعتجرأ-الزهري

يا!السلاحوضعتآؤقد:فقال،ديباجمنقطيفةعليها

الملائكةوضعتفما:جبريلفقال،نعم:قال؟اللهرسول

.YLVص%3،،البرة،هامابن)1(

372.ص%52،الحلبيةاليرة6الحلبيوانظر،

(Y)926.692،صج!،،الأنفالروض،السهيلي
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اللهإن،القومطلبمنإلاالآنرجعتومابعد،السلاح

عامدف!ني،قريطةبنيإلىبالمسيرعحمديايأمركوجلعز

بهم")1(.فمزلزل،إليهم

أحد-سعدىبنعمرونصيحةقريظةبنورفض-3

بأهلهمواحتفاظأ،لدماثهمحقنأ،الإسلامبقبول-علماثهم

دفعرفضوا-عرفاتوليدزعملماونقيضأ-إنهمبل،واموالهم

وقالوا:الجزية

القتلهـان،يأخذونهرقابنافيبخراجللعربنقرلاإنحن

ذلكلا)2،.منخير

نأ،قريظةبنيقضيةمنالإسلامموقفعدالةتتأكد-4

لهيتعرضفلم،لوفائهالموتمننجاهذاسعدىبنعمرو

موتفه)3(.منبلغهميضاالمسلمون

أسدبنكعبسيدهمحكمرقضواقريظةبنيأن-5

.1()الإسلامبق!بول

إلاوأبى،قريظةبنيمعالصلحرقضجمعالرصولأن-6

244.ص%2،،اليرة،ثامامن)؟(

لحيته.تحتضينأبلتقيلاأيهتقحدونالرجليتعمم(نالاعتجار:

.الرج؟الرحالة.غليظالدياجمننوع؟الاستبرق

%2،(،الحلبيةاليرة)بهاث!،المحمديئوالآثارالنبويةال!يرة،زيني)2(

.914ص

924.صص3،،اليرة)3(

246.ص،نفهالمصدر)4(
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.)'(سرطأوقيددونمنالاسعسلام

السماء-منحكمأكانالذي-معاذبنسعدحكمأن-7

منقريظةبنوطلبهالذي-لبابةفأبومنه،مفرلامقررأأمرأكان

:بعليهمأسار-للاستشارةالمسلمينعسكربين

اليهودأن:يعنيالذبخ)2(؟:إنه-حلقهإلىوأسار-نعم5

جميز.الرصولحكمعلىنزلواهمإن،الموتمصيرهمسكون

الاية:نزلت،ذاكنصحهعلىئبابةأبيندموفي

عىسثاوءاخرصنلحاعصلأظؤابذنوبهئ!أعزفوأ)واخرون

201،.:التوبةأ!!زحيئغؤزاللهإنعلنهتميؤبانأدته

الاية:إليهوأشارت

و3نتمائئت!وتخودؤاوالرصولاللهنحونوألا"امنواألذين)ئأجها

2:الأنفال1!!)3(تعلمون V].

A-منمقررامرأنهمنالركموعلى-قريظةبنيفيالحكمان

معاذبنسعدءالرسولخولبل،جمعالنبيمنيصدرلم-العماء

قريطة)4(،بنيحلفائهمنحوالأوسلعواطفإرضاء،قيهمللحكم

يكنولم،هؤلاءبحلفائهموالرحمةالرأفةفيسادتهمعليهألخالذبن

.ها.ص%3،،البرة،هامابن)1(

247.صص3،،اليرةههامابن)2(

(r)2-247ص،نفهالمصدر ، i.

بنوعبداللهالزهركطإلىالاينيننزولسببفيالقولالطبريعزاوقد

%13،،الطبرىتف!بر،الطبري:فقتانوهحا،ا،نصاريفتادةأبي

482.-48صا

63.ص،-ا،نفسهالمصدر)1(
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نفسيأ،عليهللتأثير،النزاعسهدأو،الحصارقياشتركممنسعد

الحكم:سعداصدرثم،حكومتهالأطرافجميعقيلتوقد

.دا...الرجالتقتلل!أن

01)1(...منهمأنبت"من

كالاتي:،اذعاءاتهفيعرفاتوليدلنناقش،ثانيةونعور

فإذا،السيرةفيإسحاقابنروايةإلىالعهمةوتجهأنه-ا

بعديجعلناالذيفما،الروايةهذهنرفضأنلأنفسنانج!يزكنا

ماوكلجمخ،الرسولمغازيعنالسيرةفيخبرأينقلذلك

مروياته؟منالسيرةعنلدينا

هام،ابننقحهاالتيالسيرةفيالروايةهذهتأتألم-2

وواقعتها؟حقيق!تهايعنيالذيالأمر

وهي،مكذوبةروايةصاقإسحاقابنأنأحدأيظن-3

حتى،المسلمونععنهايسكتثم،والدينالعقيدةتمسرواية

السنين؟ئاتبعدلهميصححهامنيأتي

فيزعم،قارئيهعلىالدارسيمؤهأنالعبثمنألي!-4

سكولااليهود؟عنيرويلأنه،إسحاقابنفيطعنمالكأأن

يقصدوإنما،الروايةهذهيقصدلامالكأأنيعلمعرفاتوليدأن

هصمام.ابننقحهاالتيالإسرائيلياتمنإسحاقابنمرويات

قارئيه،الدارسيوهمأنوالبهمانالتضليلمنوأليس-5

251.255،-924ص%3،،اليرة،هامابن)1(

093.-اهاص،تريظةبنيغزوهباشمل:نيللحادثةيثاملةمعالجةوانظر
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عرفاتووليد.؟.ويزيفيكذبإسحاقابنبأنالزعمفيطلق

روايةفيمحصورأكانوالتزييفالكذبهذاأنالعلمحقيعلم

ابنحملةاستدعىماوهو،الباثدةوالأمموثمودعادعنالأسعار

نقاسناعنخارجالمنحولالشعرروايةوموضوع،عليهسلام

هنا.

لأبيالأموالكتابقىوردبماعرفاتولبداحعج-6

:سلامبنالقاسمعبيد

مضا،لبنانجبلاهلمن،الذمةأهلإجلاءمنكانمد5

عليهتطبقولم،منهمخرجمنخروجعليهتمالآيكنلم

فكيف،قراهمإلىبقيتهمورتجع،طاثفةمنهمفقتل،جماعتهم

ومد؟وأموالهمديارهممنفيخرجرنخاضة؟بعملعامةتؤخذ

بعملالعامةياخذلاأنهوعز:جلالثهحكممنأنبلننا

علىيبعثهمثم،العامةبعملالخاصةيأخذولكن،الخاصة

تباركاللهحكم،عليهووقف،بهاقعديمافاحق)أعمالهم(،

وقوله:!اللهرسولوصيةتحفظبانالوصاياوأحق،وتعالى

كانتومنحجبجه،نأناطاقنه،فوقكففهأومعاهدأظلمإمن

ليسواف!نهممثلها.محلبهوالعدل،مالهنيفلهدهه،فيحرمةله

ولكنهمصة،فيبلدالىبلدمننحويلهـممنفعكونوابعببد،

وبحاصق،الفاحشةملىئخضئهمبزجئم،ذمةأهلأحرار،

والعذة،والطلاق،القنم:منانزؤجهنمننساءنا؟نساؤهب!

،سواه

علىاعتمددهانما،نفسهالكتابإلىيرجعلمأنهوواضح

264ص،الأموالكاب،سلامبنالفاصمعدأبر)1( - ylr.
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كما،بيروتفىالأمريكيةالجامعةمنالغولمحمودبهامدهما

الكتابإلىرجعلوانهذلك154،صحاشيتهفيهوذكر

فيجاء،قريظةبنيفيالحكمعلىصراحةالنصلوجد،نفسه

:ذاكالأموالكتاب

واستحلألالعهد،اهلمحاربةعلىالتقدميكون"دهانما

أمروضحوكما..!.للنبيصحكمانكثهمصحإذا،دمائهم

أيضأ:فيهوجاء!6عليهالأحزابوممالأتهمقريظةبني

إلاالعهد،فنقضواقومأ،عاهديالنبينعلملا"إنا

")1(.عليهممقف!نهمكة،أهلغيرقعلهم،اسعحل

حكمأقريطةبنيمنالبالغينباعدامالحكمكانهـاذا-2

:!الرسولقوليبطلالذيفماسماهـدأ،

G(.2)سمواتسبعفوقمنالثهبحكمفبهمحكمت!لقد

احدمنبإيعازمختلققولأنهعرفاتولعدعلمأينومن

الأنصار؟أحفاد

ماهناكفهل،مكذوبةإسحاقابنسيرةكانتلهاذا-3

)3(:البخاريروايةيكذب

:الأحزابيوميك!م!النبيقال

".قريظةبنيفيالاالعصرأحديصفينإلا

.262ص،نفهالمصدر(1)

.62صه،نفهالمصدر2()

82.ص%52المعاد،زاد،الجوزيةتيمابن(3)
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معاذ".بنسعدحكمعلىقريظةأهل"نزل

.،...مفاتلتهمإنفمل:قال

.")1(...اللهبحكمإثضيت:فال

فهل،الشريفبالحديثولا،بالسيرةنثقلمواذا-04

ايتانفيهجاءتالذي-الكريمالقرآنأنفيمطعنمنهناك

ئقعل،فريقعنحقيقةيتحدثكان-)2(القضيةبهذهخاصتان

تعالى:قالمحدودأ،عددأوليى

فىوقذفصياصيهئممناتكنبأهلننطهروبصأئذين)وأنزل

أضهموأ!ورثكتم!فرلياوتآ!محوربتقلوتفرلقاألزعبقلربهم

!!تديرثئش!ذفىاللهو؟تفطوهأتنموأزضاوأنؤفىودلرهغ

لم.27-26:الأحزابأ

إلىيصللاماإعداممناليهودعلىنشفقكناهـاذا-5

حقدوناليهوديقتلهمالذينالالافبالفماصبرأ،رجلألف

دماءسفكعنالمفتراةتوراتهمتقرلوماذاوحديثا،قديمأ

العالميرددألموق!ن!طل؟ياسينديرمجازرعننعلمالاالأغيار؟

وذلك؟لبنانبحرق-إسرائيلوزراءرئيس-باراكتهديدبأسره

عدل؟ولاحقلا،وعدوانظلمكله

معكندافيالإنكليزفعلهماف!ن،وعدلحقهذاكانهـاذا

العالمبلدانكلفيفعلوهوما،جماعيةإبادةمنالحمرالهنود

الجديدالعالمقوىكلتفعلهوماوعدوانأ،ظلمأاحتلوهاالتى

51.-.هص،%ه،البخاريصحبح،البخاري)1(

313.-31اص2،%.واتنرير،التحريرتفسيرعاثرر،ابن)2(
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والقهر،والكبت،والتجويعالحصارفيغطرسةمنالفاشمة

والإنسانية:والمنطقالعقلضدالذيلهووالتدمير،والاست!يلاء

المعتدينأولئكأصلابفيمعجذررمزهيالعالميةالصهيونية

حتىالعاريخحقبعلىأبنائهمأفئدةوفي،قريظةبنييهودمن

الأبد.ص!الىالحاضرالوقت

علىمستنكرأ،اليهودمنمئاتبضعإعدامكانإذاإنه-6

وأ،إنسانيمقياسباي،القتلهذايوازيفهل،عدالتهمنالرغم

علىبالقضاءسعد،بنكعب،قريظةبنيسداقتراح،قانوني

أيديفيأسارىيقعوالاحعىاحياء،والنساءالذراري

)1(؟بينهمالحاسمةالمعركةقبل،المسلمين

وهو،العلميتحصيلهمنالرغمعلى-عرفاتوليدإن

نهIو،والمراجعةالبحثعناءنفسهيكففلا-الغربفييعيش

-إسحاقابنأنول!نفترض؟العلميالعدرجأبجدياتفيزالما

له،معاصرأموثوقا،اخررجلافإنفدئسأ،كان-يشاءكما

.الأحزابوقعةعنيقول،الزهريوهوا!،26ت

راسلواقريظةبنيأنأثبتالأسجعيمسعودبنإنعيم

منالمشركينرأسيومئذوهو-الفزاريبدربنحصنبنعيينة

لهم:قاثلين،سفيانوأبا-غطفان

".بيضتهمإلىالمسلمينسنخالفف!نااثبعوا،أن

:قالالرسولأنيثبتكما

وبقذف،حصونهملبزلزل،قريظةبنيالىأرسل"جبريل

الرمحب!.تلويهمفي

246.ص%53،السيرة،هامابن)1(
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:عرفاتضدهجادلمابثبتالزهريإنثم

سعد:حكموكانة

ونسبى،أموالهموتقسم،مقاتلتهمتقعلبأنأحكمإني

")1(.الحكمأصاب!:النبيفقال،ذراريهم

لزامأوكان،عرفاتوليدمقالةمنخلتالذيالشعرأما

لأنهقضي!ته؟علىاستشهادأ،يدخلهأو،فيقبله،يحققهأنعليه

فنجد،الإسلامصدربضعرعارف،الأدبفيمتخصصرجل

الحادثة:تلكيثبتمافيه

قريظة،بنيزعيممقعلفيالثعلبينجؤالبنتجبليقول

الحكم:لذلكخضعممنوهو،اخطببنحي

ئخذلياللهيخذلمنولكنهنفسهاخطبابنلاممالعمرك

مقفقل)2(كلالعزيبغيوقلقلعذرهاالنفمىأبلغحعىلجاهد

قتله:فييقولرواحةبنعبدالثهرأيناأنوسنرى

أخطباابنللمناياذليلاوييد

يعترف،دراستهمنعرفاتاستبعدهالذيالشعرهووهذا

فيالإجلاءهذاوحتى-النضيربنيجلاءحادثةمعأ:بالحادثتين

الحقأنهمع؟عرفاتعليهيحتجلمفلماذامقبولأ،ليىالقياس

82.-.8ص،النبويةالمنازي،الزهري(1)

.531ص،2صا،الطبرينفبر،الطبري(2)

44صوانظر،42.ص،مرداسبنالعباسديوانأيضآ،وانظر - 3.A
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جؤالبنجبلقهذا،قريظةبنيقعلوحادثة-الحالتينكلتافي

بنيفيلشفاعتهابيبنعبدالثهيمتدح،الحالتينيذكرنفسه

لذلكمعاذبنبسعدويعزضحباثإ،"أبو:ويسميط،قينقاع

النضير:بنيجلاءفييقول،الحكم

وال!نضيرمريظةفعلتلمامعاذبنيسعدسعدياالا

الصبورلهملحملواغداةمعاذبثىسعدإنلعمرك

تفورحاميةالقوموقدرفيهاسيءلاقدركمتركعم

تسيرواولاقينقاعأقيمواحباثأبوالكريمقالوقد

الصخوربميطانثقلتكماثقالآب!بليتهمكانواوقد

وقومه:بسعدال!تعريضفيويقول

غور)1(المخزاةمنكانكمقيهاالأوسسراةياأقيموا

ثابت:بنحسانويقول

بالذيقريظةحييئفيبحكمك

فيهمحكمكاللهحكنمقوافق

كذلك:وقال

ساهاماقريظةلقيتلقد

فيهكانبلاأصابهم

عمدعلىقضيتمافيهاللهقضى

عهد)3(منكانماذكرتإؤتعفولم

نصيرمنلذؤونجذتوما

النضيربنياصابقدماسوى

(c)4اصهص7،،الباريفتح،العسقلاني.

.14هص،صا،حان.ديوان282ص3،ص،السيرة،هامابن)2(
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المنيركالقمراللهرسولإليهميمشيأتاهمغداة

كالصقورعليهابفرسانتعادىفخثبةخيلله

كالعب!يرعليهمدماؤهمبسيءظفرواوماتركناهم

الفخور)؟(الفندذويدانكذاكفيهمالط!يرتحومصرعىفهم

أيفأ:وقال

ذليلذذبحصنهاوخلعظاهاماقريظةلقيتلقد

جليلربإلههمبأننصيحأأنذرهمكانوسعد

الرسولديارهمفيفلاهمحعىالعهدبنقضبرحوافما

)3(صليلوقعتهاحزمنلهصفوفمنابحصنهمأحاط

كذلك:وقال

نصيز)3(ببلدتهلهموليسقريشأنصروامعضرتفاقد

:حسانيشهدأندلكبعدالأستاذيكفيالا

كالعبيرعليهمدماؤهمبشيءظفرواوماتركناهم

328.ص،حانديوان)1(

تركب.ولانقادالتيهي،المجنبةالجلصاهها.مايريدماسآها:-

.يجزى:يدان.محلفةحولهمنجتمع:تحوم.وتسرعتجري:تحادى

الحق.عنالخروجالعند:

327.صنفه،المصلر)2(

بعضأ،بعضهمففدتفامد:.الصوت:الصليل.اليرفمتلهمةفلاهم-

عليم.دعاءوهو

(r)21.ص،نفهالمصدر.
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الفخورالفندذويدانكذاكفيهمالطيرتحومصرعىفهم

ليس!الشعروهذا،فيهمسعدحكمبعنفيذاععرافأوذلك

!لحسانوإنماسعد،أحفادمنلواحدوليىاليهود،منلأحد

تحقيقهفيعرفاتوليديوردألاذلكبعدوالعجيب

فيالكيفيدبماهذا،المعاخررايهإلىيثيرسيءأيللديوان

تقدير.اقلعلىالسالفينالبيتين

يأتيهأنالكريمالقرآنمنعرفاتوليديريدهل،ثمومن

شهدالذيالكتابوهو،إعدامهموكيفيةالقتلىعددبتفصيل

وأ،حسانفهذا؟العربلغةفيبيانذيكلهـاعجازهب!يجازه

به.ويعترف،يحققهدهانما،بعددهميصرحلا،عامةالثعر

آخرتعبيرأبرمعهاالحادثةإنكارمنعرفاتوليداتخذلقد

وهي؟والظلم،والقسوة،والهمجية،الوحشية:عنبديلأ

هذهفينفهالموقفقبلهاتخذمنألصقهاالتيالصفات

الجهدبعدالماء!فسر:المثليقولكمافكان)1(،الحادثة

بالبحثيسمىماطريقةعلىولكنهى،إلاهيإنبالماءدا.

المعاصر.العلمي

قدالذي،واتالمستشرقأنإلىهناالإسارةمنبدولا

بعضهميتوهموكما-التهمتلكمثلعلىردهفيمنصفأيبدو

:قالحيماسديدغيرنعبيرأعبر-ذلك

)1(d Prophet and stateman (Oxford: OxfordلةWatt .W Montgomery, Muhamm

,(7391.173,P3!حمه...Univ
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علىضغطأمارسمحمدأانالافنراضإلىبناحاجة"ولا

ذلك؟قالمافيقول،قريظةبنيضدالوقوفعلىلبحملهسعد،

الأمور،)1(.عواقببصرهبعاقبيدرك-كسعدرجلأأن

افتراضوهور!،النبييريدمايلمحسعدأيجعلالأمروهذا

عنهاللهرضيسعدأأنحينفي،نزاهتهمنالجليلالصحابييجزد

.عذلحكمإنه،الطرفينمنالتراضيموقففيكان

كما-قريظةبنيقتلتعميممنالرغمعلىف!نهوأخيرأ،

ولاقب!يلة،قريظةبنيف!ن-هواهاتبعومنعرفاتوليدفهمه

محدودأليمىالسلاححملعلىالقادرينرجالهاعددانسك

والذراريالنساءعدا،الافبضعةبدلاإنهم،مئاتببضع

القتالفياستركواالذينهمالقتلىفإنهذاوعلى،والعجزة

إمافهم،الرجالمنالقادرينمنعداهممنأما؟والمؤامرة

الكريمة:الايةمنواضحوهذا.فخرواطلقاءلهاما،اسرى

.!فريقاوتآصورتتقنلوت)فرلقا

ئفذالحكمأنمنالسيرةأصحابتداولهمماواضحوهو

سعد:قال،فقطالمقاتلةفي

ومقسموالناء،الذرلةوتسبى،المقاتلةتقلانأحكم)اني

.8)3(الأموال

المفسدينفيالحكم-ذلكبعد-هؤلاءعلىينطبقألا

؟؟!الأرضفي

)1(172-171..PPناا4لم

(Y)902ص"صا،التوارمخعون،الكتبي.
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تعالى:قال

نفعئامتلمنأته،إشر:يلبقعك!تنناذلكأتجلى!مق

..!جميفاألاسقتلضأنحاالأزضىقفساشأؤنفميىبغير

32،.:الماندةأ

سبحانه:وقال

الأزضفىردمت!فؤنورسوله.أئهمجاربرنألذيئجزؤا!إئما

تنوازجئهم(تدصز!ظعاؤيصفبوأاؤيقئتؤاأنفصادا

ولهضالذتبافىخزئلضذلثالأزضمىبنفوأاؤضئف

تفدروأانتتلمنتابوأأئذجمتإلا!عظيصعذال!أ!خر!فى

34:المائدةأ!!زبصغفؤأدنهأثفأغل!و(علغغ ،.)rr

علىالشرعىالحكمبتطب!يقتسصير32الأولىالآيةأنومع

L:33,3الآيتيننزولسببفيعباصابنإليهذهبماوهوهزلاء،

عهد-جزالنبيوبينبينهمالكتابأهلمنقومكان5

،الأرضفيوأفسدوا،السبيلوقطعواالعهد،فنقضوا،وميثاق

أيديهمتقطعأنشاءوان،يقتلأنشاءإنرسولهاللهفخئر

")1(.خلافمنوأرجلهم

طتقهاحولها؟نزاعلا،الثصرعيةالقاعدةهذهف!ن

النفرعلىوطتقهامثلا؟)2(،الحارثبنالنضرعلى!الرسرل

عهدفيكانمامنهمفكانأسلموا،الذينالعربمنالثمانية

88.ص%3،كعير،ابنتفير،فيابن)1(

14.\صج!،،الفرآنلأحكامالجامع،الفرطيوانظر،

892.367،ص2،ص،البرة،هامابن(2)
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نسبيأالمحققالعددوهو504،قعلفهل،نفسه!الرسول

فيالحكموأصلاليهود،منلأنهممستبشعا؟يعد)"(،الان

اللهيقلألم،ذلككلحولالجدلولنفترضنفسها.التوراة

قريظة،بنيأسرىعلىحعىينطبقحكمفي،وتعالىسبحانه

:حرباستلامبلأمن،استسلاميستسلموالمموه

الأزضن!فىي!خرر%حتئأسرئلهيكونانءليمكات)ما

67،.:الأنفالأ

طئقلماذا:هويعيهأنعرفاتعلىكانالذيوالأمر

ولم،الحربحالةفيقريظةبنيعلىالعقابهذا!الرسول

معالصلحيقعولممثابقان؟والحالتانخيبر،يهودعلىيطبقه

نأيمكنوكان،استسلامثمضروص،حرببعدإلاخيبريهود

دااذاحتميأ.أمرأيكنولم،سياسيةإرادةالأمركانلوهذايتم

،عرفاتحكمفي،تقعلموهى،للمذبحةرؤجوااليهودكان

منعداهاوفيماخيبر،فيمشابهةلمذبحةيزؤجوالمفلماذا

الهود؟معتاليةمعارك

نأمنذتنسىالقضيةهذهياعانالمرءبوسعكانلقد

فعاد،سططهفيتمادىعرفاتأنكير،عرقاتعنهاكتب

بحجة:وذلكبقطر،العالميالسيرةمؤتمرفيليذيعها

4.اtص7،ص،الباريفتح،الصعقلاني)1(

(فلح،ولمفطر،فيوالقاهعرفاتكتبهممانخةعلىالحعورحاولت)8(

%ا،،الصحيحةالنبويةالسيرة:كتابهفيالحمريايىأضارانوكان

317.ص

عليه.الحموليشنلمKisterكنرعملهعرفاتوليدعلىردوهناك
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الدعايةويخدم،الإنسانعةالمشاعريجرحإثباتهاإان

.،الصهيونية

الحقيقةمنيخلوعاطفيأ،ياتيهذاعلىالردوكان

العلمية.

الحربأعلنواالمدينةفياليهودأنإلىالأحداثبناتؤدي

مانقضوايهودأولبنوقينقاعكانفبدايةمبكرأ،الإسلامعلى

بدرفيالمثمركينجانبإلىوحاربواثيض،الرسولوبينبينهم

،الخزرجمن،سلولبنأئيبنعبداللهتدخلوفيهموأحد)1(.

فذه!بوا؟المدينةعنإجلاؤهموتم،واستسلامهمحصارهمبعد

وهو،مالكبنكعبقولفيكما،بالشامأذرعات"،5إلى

حيث"أذرعاتلا،إلىأجلواالذينالنضير،بنىعنيتحدث

ميقاع:بنواستقر

ودور)2(نخلمنهموغودرلقينقاععامدينواجلوا

عنه:اللهرضيعليإلىالمنسوبالقولفيوكما

زخرفيذويبداروكانواغربةإلىالنضيروأجلي

أعجف)3(دنرذيكلعلىوهمردافىأذرعاتإلى

وبعد!.الرسولاغعيالالنضيربنيمحاولةكانتثم

إلىفذهبوالرغبتهموفقآ،المدينةعنأجلوا،اسعسلامحهم

52.-هاص3،جاليرة،هامابن)1(

.21.ص،نفهالصصدر)2(

.21.ص،نفهالمصدر)3(
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خيبر،إلىذهبوازعماثهمبعضانإلاأيضآ،بالام"أذرعاتلا،

وهم:

الخممى،أبىبنالربمعبنوكنانهالحمحى،أبىبنسلآم

)1(.أخطببنوحص

مشابهأموقفأف!ن،الخزرجحلفاءال!نضيربنيانوحيث

على-حدوثهيفترضالنضير،معسلولبنأبيبنلعبدالثه

فييقولالخبرأنسيما-تحريضهمأسبابأحدأنهمنالرغم

فيرغبةجموو،للرسولقالواالأوسإن:قريظةبنيحصار

تينقاع:لبنيحدثماغرارعلى،قريظةبنيلصالحالعدخل

قدماإخواننامواليفيفعلتوقد،الخزرجدونإموالينا

"،2(.فعلت

،الخزرجإلىإسارة،لصالحهميعدخللمنسمحت:أي

تمماوهو،قريظةبنو:أيموالينا،فيبالتدخلأولىونحن

خلافأهناكأنهذاويزكد.زعيمهممعاذ،بنسعدبرأيبالأخذ

،قينقاعوبنيالنضيربني:القيلتعنإجلاءحدوثتأريخحول

بنيداجلاءقينقاعبنيإجلاءإنقيلحتى3()توقيتهمالتقارب

واحد)4(.زمنفيكانالنفير

بنىإخفاقفبعد؟الحسابقريظةبنوأخطاانوكان

.602صوانظر،02صا،نفهالمصدر(1)

.942ص،نفسهالمصدر)2(

(r)3،ج،ابخوةدلائل،.البيهقي232ص6،ج،الأنفالروض،الهيلي

.01صه،%ا،الأسماعإمتاع،المفريزي.وانظر186-176ص

(U2+.صص7،،الباريفتح،الصقلاني
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لعبةفيالدخولقىيظةبنوشاءالنضير،بنيتهاويوبعد،قينقاع

انتقلواالذينأولئكفكان،للانتقاممحاولةفي،ناجحةحسبوها

حرباسععالسببواالذينهمخيبرإلىالنضيربنيمن

اسدبنكعباستدرجاخطببنحييإنثم)1(،الأحزاب

إلىللانضمامالمدينةفي،قريظةبنيعقدصاحب،القرظي

ولموضيقأ،حرجأالمسلمينفتراتأشدمنفترةفيالأحزاب

3(.)لثنيهممعاذبنسعدمحاولةفيهمتخد

فهمانفكانشديدا،تضخيمأالقتلحادثةضخمتلقد

تقولالروايةبينما،قريظةبنيكل،قريظةبنياسمإطلاقمن

:الأحزاببعدمافترةعن

حتى،ليلةوعشرينخمسأ!الثهرسولإحاصرهم

الحصار،)3(.جهدهم

:وتقول

.)1(كاحصنهمفيقريظةبنيمعدخلأخطببنحصإوكان

:وحدهالحصنهذافيعفنتذكرثم

.(01).أسد.بنكعبإقال

:بالقولوتخعتم

22.هص3،ج،اليرة،هامابن()1

233.-23صا،نفسهالمصدر)2(

.51صا،12ج،الطبرينفبر،الطبري(3)

!2.-23اص3،ج،السيره،هامابن()4

35.صا،نفسهالمصلر5()
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دارفي،بالمدينة!،اللهرسولفحبسهماستننرلوا،لاثم

.كا!؟(...الحارثبنت

قولواحدحصنحولكانالحصارأنعلىدليلواوضح

:حسان

)3(صليلوقعتهحزمنلهصفوفمنابحصنهمأحاط

المذكورين:القتلىومن

اسد،بنوكعبالرئي!؟المحزض،أخطببنحيي

الشقاس)3(.قيىبنوثابت؟سموألبنوعرال؟القومرئي!

استوعبت-حجمهاكانمهما-واحدةدارأاننجدوهنا

منالسبيعددكانفإذااستسلامها؟تمالتيالمجموعةتلك

فيهمنفذالذينالرجالعدديكونفكمألفأ)4(،والصبيانالنساء

جفه،بلكله،اليوميستغرقلمالقتلتنفيذأنسيما؟القتل

علىأجهزحينفي(،فقظ)ثلاثةنهارأوتولاه،ليلهوبعض

علىالظهر،ئعيدحعىصباحأيعتمالقعلوكان.ذلكبعدالباقين

نإأي،فقط،واحد،يدعلىالعصرقبيلثمفقط،اثنينيد

القتلىبعدديهبطوهذا،واحدةدفعةلا،بالتعاقبيعمكانالقتل

حفرحولعفقتالتيالصورةتلكوتعلاشىحادا،هبوطأ

.25صا،نفهالمصدر()1

.YAtص،%3،نفطالمصدر)2(

252.-"42ص،السيرة،هامابن)3(

.25صا،بما،الأصماع)متاع،المقريزي()4

.942-472ص،نفهالمصدر)5(
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فمهماالمحدود؟العددذلكلهاقيدخقرهيصانماالأخاديد،

إلىالمشهدبتحويلئسمحلابشريةطاقةفهناكالقعل،اشعد

خنقأهووليسجماعيا،دفنأهوفليسMasaccreمجزرة

)؟(.تعذيباوإيذاءبلابالقتيلالعنايةمنهناكثمجماعيأ؟

استوطنتقب!يلة،قريظةبنيأنذهنهفيالمرءيضعأنمنبدولا

كبيرةقبيلةالنضيربنوأختهاكانتكما،كبيرةفهيازمانأ،المدينة

المجموعةتلكعلىالقعلوقع،أخرىمرةأيأيضأ)2(0

لا-مجموعةمنفذوهكانلوحتىالقتلوأن،فقطالمحاضرة

004)3(.مننحوآيتجاوزفلن-ثلاثة

بنيأوقينقاعلبنيقتلحدثأنهالعاريخيذكرلموحيث

فيإلاتحدثلمالقعلفكرةف!ن،وترحيلتهجيروانماالنضير،

على:أي،بعضهمعلىوقعالقلفإن،وعليه.إذنقريظةبني

منهموكان،الاستسلاموأنجوا،حصنهمفيتحصعنواالذينأولئك

يقول،يعينهولا،القتليثبتالشعروهذا.مباشرةالعهدنقض

خؤات:

وأقرباأححتتبكيلوالشجومنترىوقديهودقتلىعلىتبكي

قالالذيمرداصبنالعباسعلىفيهيردهذاخواتوقول

الإجلاء:في

فعياباالشظاةزكنعلىسلكنظعائنأأريكهلعمريف!نك

.482ص،نفسهالمصدر()1

.33.ص%7،،البارينتح،العسقلاني)2(

63.صص3،،اليرة،هامابن)3(

19http://kotob.has.it



نأالاالنضير،بنىيمتدحمرداصابنإن:تقولوالسيرة

حيماأكعر،القعلهذايثبتالث!عرإنبل؟القليثبتخواتزذ

رواحة:بنعبداللهأو،مالكبنكعبيقول

اخطباابنللمناياذليلاوميدغنوةسعيةوابنصلآمفطاح

:هبعلىو

تغيبافيمنذاكعنغئباومابهاصلياومدوعزالوسأس

وخيبا)1(خانالقومرئي!وكعبكلاهماعوفوابنسلمىبنوعوف

لا،قريظةبنيمنكاناسعيةوابنسلأمابنانوالمعروف

وقفواالذينأولئكثماسد،بنكعب،رثيسهموهناالنضير،بني

ومن،قريظةبنيإلىإسارةهذاألي!ال!نفير،منمريظةبنيهع

ذلك:بعدالشعرهذافيجاءمااماالنضير؟بنيمنشملهم

أعقبااللهإيئأوفتحاعقبإنومثلهاللنضيروسحقأفبعدأ

ولمقتل،فهنا،بالحدثالنضيربنياستفراديننلاف!نه

همدىانماإجلانهم،ثم،حصارهمبعدمنهمأحدعلىقتليقع

الأبمات:أولفيجاءبمامشمولون

أغلباكانبعدماذليلأفعادوعزهاالكاهنينالبقية

قريظةبني:واضحهوكما،،الكاهنينالبقية5ب:ويعني

فكانالنضير،بنيمنهذاقبلالوحيدالمقتولاماوالنضير.

.132-512ص،%3،اليرة(1)
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سببوكانجمع،الرسولاغتيالحاولالذيجحاشبنعمرو

)1(.أسلموكان،أحدهمتعله،معهمالحرب

يحاصرلمومنالنضيرتهجيرمثبتأجزال،بنجبليقول

قريظة:بنيمن

والنف!يرقريظةلقيتمامعاذبنيسعدسعدياألا

الصبور)2(لهوتحملواغداةمعاذبنيسعدإنلعمرك

بنيمنمجموعةعلىوقعالقملأنالانبجلاءلاويعبين

دارأوأن،حصنهمفي!عالرسولحاعرهمممن،لرلظه

عنيزيدوافلنكثروا،مهما،وأنهم،اسعوعبتهمواحدة

إذاسيما،والصب!يةالنسوةأولعكعددعنكثيرأتقلمجموعة

فيكانمنبقيةأما،منهمأنبتمنالقتلىبينمنأنعلمنا

قريظةبنوتكنألم.المدينةعنفأجلوا،والحصونالاطام

فهمبعضها،على!انماكلها،عليهاليقعيكنلمفالقتل؟قبيلة

ليسوهذا.مئاتبضعوليسالعدد،ذلكمنبكعيرأكبر

نجده،يخحالرسولتحركفينظرناقإذا،حقيقةبلافتراضأ،

نإإذهذا،فيالتدفيقيتمولم،إلبهالصثارحص!نهمحاصر

أطموهوإنجلحانإ،هو-العامإطلاقهعلى-قريظةبنيحصن

المنيعحصنهموهوالمحاصر،)3(زعيمهمأسد،بنكعب

سرق،العواليحرةوسقفي،بارزةقارةفييقعإذوالععيد،

.202ص،نفهالمصدر()1

288.ص%3،،نفهالممدر)2(

(r)45ص،الحربسعر،الخطرأويوانظر163ص،ص\،الوفاءوفاء.
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نلاحظأنوعلينا،قريظةبنيحرةبر:المعروفةوهى،المدينة

أساسآتنصبب!ينما،قريظةبنياسمالحرةأخذتهناحتىأنه

أوسعم!نطقةفيفكانت،القبيلةقريظةبنوأما)1(القارةهذهعلى

واديينزلونوكانوا،الرقيةالحرةتشملإنها،القارةهذهمن

)2(
داخل،اليومالعوالينخلعلىيصبوادوهو،إمهزور!

ومن)3(،المدينةشرق،جيدةأبيوادييعكونومنه،المدينة

إلىالأقربوهوطابا)4(،ابنالزبيرأفىبالعواليآطامهم

المدينة،منالرقيةالحرةهذهفيممتدينكانواوكما.المدينة

أولفيأنىإ)د(،أو"أبا،وم!نها،مكثموفةمنازلهمبعضكانت

ولم(.!ئعاثإ)6تلكغيرالمذكورةمنازلهمومن.العواليجهة

إلىامتدواكانوابلى،الشرقيةالحرةهذهفيقريظةبنوتنحصر

فتركيزهمإأخدكا!7(جهةفي"خزض"،حيث،الثمرقيسمالها

المدينة.منالشرقيالج!نوبفيكان

بنيتاريخفيقديمةفكرةالشموليالجماعيالقتلفكرةإن

:تقولالقرظيةسارةفهذه؟بالمدينة،قريظة

اخطراوي،أ.وانظر،12هص%7،،الحجازمعالممعجم،البلادي(1)

54.ص

مهزورأ.5البلدانمعجم،يافوت)2(

233.صر،-اوانظر03،صه،جه،الحجازمعالممعجم،اللادي)3(

4.82ص،%3،الندوبي(4)

.هانى5،5بىأ!ياقوت(5)

،%ا،الحجازمحالممعجم،ابديهوانظربعاث،.5،نفهالصصدر(6)

236.ص

(V)6.ص،%االحجاز،معالممعجم،البلادي،وانظرحرض،.5ياقوت.
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)1(والرماحالخزرجيةسيوفأتلفتهممريظةمنكهول

همالقتلةإن،قريظةبنيقضيةفينفسهاالفكرةهيوهذه

الذينوالخزرجالأوسجم!يعأ:أنهمالمعروفبينما،الخزرج

القادرينعلىتامقضاءوهنا.جبيلةأبي،اليمنبملكاسعنجدوا

العددبهذاقريظةبنوبقيفكيف"كهول"،:السلاححملعلى

؟الأحداثهذهمنالنضيربنوواين،الأزمانهذهطيلة

قريطةبنيقضيةفيعرفاتوليديتبينهلمالذيالأمر)ن

نظرأنههو-القملعدمفييحاقيوهو-جمعاءالمدينةويهود

إسلاميةزاويةمنينظرولم،باغيةجماعةعلىوقعقتلإلى

بحكمالقتلمنأسدديارهممنالناسأخراجأنوهيأخرى

وقد.الكريمالقرآنفيصريحةكثيرةاياتفينفسهالاصلام

الاجلاء.:هوبل،المدينةمناليهودهؤلاء!الرسولأخرج

الكريم:القرانفيصريححكمولك!نه

وصذكبيرفيهقتالمفلفيهقتالانواسأثغرعن)يضثلونك

كبرمتهأقدهءفىاخراجالراسأمحدوا4بهوصفزاللهسبيلعن

أوانظر:217(،;:البفرl!أنفتلهنأ!بىوألفتنةأدنهعند

13،.:التوبةأ591،؟:عمرانالأوانظر246،؟

عملأنهعلىالقتلإلىاليهودمعالمتعاطفوننظرلقد

-)2(-ء
القضية،هذهصميمفيهيمسألةإلىيتنبهواولمداسيهلسوة

أخطب:بنحيكبيرهمبلساناليهودقالفقد

."ضحر!،فوتبا(1)

(2)05!."of MohometلمMuir, The li
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كا!1(.إسرائيلبنيعلىالثهكتبهاإملحمة

الذيناليهودإنكلها؟القضيةفحوىعنالعبارةهذهوتكشف

لترحاليمحطةإلالهمالأرضتكنلمامادأ،الأرضفياستقروا

وهم-فلسط!ين-الميعادبأرضالموعودحلمهميتحققحتىقادم

الحلم،لذلكتضحية-خلاصمنهليسدامما-الاستسلاميعدون

اللهسعب-العنصريبالعفوقيؤمنخاصتفكيرعلىنثأوافقد

طريقةلهميخططون-ساسغ-وعلماءهمأحبارهموأن-المختار

بثشىالبش!راستغلالعلىالقانمةالعربيةعلىتعتمدالحياةفيخاصة

فيازدواجيةاليهوديلدىتتكونوهكذا،،الممكنةالوسائل

جانبمنأنهإلا،البشريالمجتمعمنجزءجانبمنفهو،الحياة

بهذههؤلاءيقتنعكيف:هووالسؤال.ويتربصويترصديترقباخر

ولذا،وال!نسبالعنصربطلانيعلمونأنهم:هووالجواب؟العنصرية

مراحلعلىتضدقولاأبضأ،باطلةوهي،الأمقرابةإلىلجأوا

الإيمانهووالحل،مصائبمنلأنفسهمخلقوهوما،التاريخ

هدفتحقيقعلىالقائمالهوديالحياةمنهج:أي،اليهوديةبالفكرة

فإذاتدريجيأ،البثصريةالمجتمعاتعلىالتامةالسيطرة:هوواحد

ذلكبعديهمولاوالاستبداد،التسخير:النتيجةكانت،الحلمتحقق

أجواءخلقوا،ولهذا.الأصلهيالفكرةدامتما،الانيةالنتالج

عماتعالى-الثهمنجعلوابحيث،بطريقتهمسكلوها،موهومةدينية

الواقعبينما،وحدهملهموهو،ربهمفهو،خدمتىفي-يفعلون

هذاإلىالمنتميأننرىوسوف..ذاكحلمهمإلالهمإلهلاأنه

،العربعندكانماغرارعلىأديبأ،فنانأيكونأنيمكنلاالكيان

.531ص،2%أ،الطبريتفسير،الطبري(1)
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المتفاعلةالجياسةالعربينفسيةعنتختلفالنفسيةهذهوأن

لاانفعلموا،العاريخممرعلىاليهودادركهماوهي،المنفعلة

وهذا،ضربهامنبدفلا،بالإسلامتمتووحدتهم،للعرباتحاد

بعضهم.وعقاببجلائهمالحكممسوكاتأحد

فيالظروفتدخللولاانهالحسابفينضعأنبدولا

لكان،الأحداثمجرياتوفقالنضير،وبنيقينقاعبنيصالح

الفتنة.أصحابفيواحدأالحال

والأنانيةوالقسوة،واحدةزاويةمنللقعلننظرلناوما

"مت!ادةإ:لعقدةتطبيقأ،أحدهمرأىفقد،جانبهممنكانت

.(A)اونساءنالأبناءنافلنقتل،إهلم

الاخر:الرأيق!بلوالووماذا؟هذامعهميث!الرسوليفعلولم

،)2(.الرجلهذالانبايع

تم؟!لووالرحمةالرأفةمشهىذلكيكنألم

)3(.الحصنذلكفيكانمنلبعض-حقأ-حدثماوهذا

من،المرتدينمناصلأ،وأسمىعرقأ،أفضلهموهل

أبيبنعكرمةفيهمحكمالذين،بعمان!دبا،)4(.حصناهل

نامع،قريظةبنيفي-لمجضالرسولنفذهالذينفسهالحكئمجهل

تمامأ.متشابهانالوضعين

.15صا،2%ا،الطب!ريتف!ير،الطبري)1(

نفسه.المصدر)2(

228.ص،%أ،السبرة،هثامابن)3(

"دباه.البلدانمعجم،ياقوت)،(

79http://kotob.has.it



ء
لمتهيأتوقد،العلمعلىالأيامهذهالمدعونيتطاول

،اقتراحتقديمالعلميةالأصولمنلأن،الافتراضفيالحرية

سيجلب،والحقائقبالوقالعالتلاعبانفظنواجديد،هـاثبات

ضرآ.ويدفعنفعأ،

العلمية،السذاجةفداقعهاسبأ،ابنشخصيةإنكارأما

عندما،الإصلاميةالأمةأنوافتراضعلميأ،الحميدغيروالتجاسر

عمرمقتلبعد،الأولىمراحلهافيللنكباتتعرضت

إليهأدتوماعنهما،اللهرضيفعلي،فعثمان،عنهاللهرضي

خلقتانقكان،خطيرةنفسيةتمزقاتعانت،الفتنةحروب

والامها.انتكاساتهاأسبابكلعليهاتسقظ،وهميةسخصية

والبراهين،بالأدلةالإنكارقبليطالبناالعاريخولكن،حجةوهذه

أنهاسيزعمونلأنهم،اولثكقبلمنمرفوضةوبراهينأدلةوهي

موضوعة.ممنوعة

لهافإن،موثقةوبراهينأدلةهناكدامتقماقالوا،ومهما

بطلانها.يثبتحتىقوتها

آخرينوجدنالأناهذا،فيبأنفسناالزفينريدلاونحن
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هيسبأابنسخصيةحولدراسةأهمولعلالأعباء،بتلكقاموا

دراسة:

سبأ)1(.بنعبدالله:أمحزونمحمد

)4(.فريج)3(.ناجي-س.cryاتليخانرفعتجواد

.(الميدافي)عبدالرحمن

فيبالإسلاموتظاهرهمالهيودلمكائدساملاتفصيلاوانظر

الكتابأهلأثر،المصريعبداللهجميل:الجامعالشاملالكعاب

.الهجريالأولالقرنفيالأهليةوالحروبالفمنفي

فىسبأ،ابناسملحرددأنلعملهلوباخ!صار:،ولكن

سخصيةهذهتكونثم،الهجريالأولالقرنفيالشعر،

ذلكأنولنفترض؟الزمنفيتتوغللمأنهامع،أسطورية

دساضتجاهالإنسانيالجمعيالضميرعنيكشفألا،صحيح

فيمبكرأالسبئيةعنالحديثكانإذا،ثملليهود؟الخفيةالأيدي

وفي،كانتنسب!ةبأيةوجودهاهذايعنيألا،الإسلامتاريخ

نكرانهميمكنلاأسخاصإلىمنسوبةلها،نظاثرالإسلامتاريخ

إلخ....والبهائيةالقاديانية:معل

583!(:)تهمدانأعىيقول

54.-05حمص45،314،-32ص408،الندن(،البيانمجلة(1)

إصرايل.وبنوالإسلام)2(

(r)137.-123ص،الأرضفيالمفدون

401ص،والممارصةالفكرنيايهوديالمريالئاط)4( - ,.v

.061-5صاوانظر،017-111ص،يهوديةمكايد)5(
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)1(عارفالكفرسرطةيابكمد!افيسبئيةأنكمعليكمشهدت

أولعك،أتباعفهم؟وحركتهالمختارمنحتىأقدمفالسبنية

:الفرزدقيقول

تنكراماعلىعينيهاوتكرهسبئيةهمدانيةقحزف

:بعدهويقول

اغدراالذثبمنزبيريهـاماسبئيةمنالعهدالناكثينمن

حركوها،الذينهماليهودانوأما،قديمةالعهمةأنأما

المثلهنايضربالفرزدقأن،يقظةأحلاممنياتلمسبأفابن

:فيقولباليهود،والغدرللخيانة

أعذرا)2(بذلككانوايهوديهممنهمكاننافقواإذأنهمولو

لناجازلىاذا.لهانكرانلاويهوديته،حقيقةسبأفابن،هـاذن

نسبة،الزبيريةتكرلابالنافماسبا،ابنإلىنسبة،السبئيةننكرأن

بعينه؟ساعرومنواحد،بيتفيوردوكلاهماالزبير،ابنإلى

كبيرةجماعةعنفقال،عصرهفي،عنهمياقوتوتحذث

منهم:

ولا،يكعمونهلا،ئيونسبا،...كلهم...أهلهاة

6)3(.المذهبهذايخالفمنعندهمولي!،يتحاشون

.971ص،%2،انلحيوا،حظلجاا(1)

.03اص،%ا،الفرزدقدير)ن)2(

إقم".إالمزار"؟؟ب!المدائنوتارنهإغمان".البلدانمعجم)3(
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اليهودمنأسلممنخطرء

العربي،الشعرفياليهودمنأسلممنبافاعيلنمرسوف

باياديهميشعرونكانواالأوائلالمسلمينأنالمؤكدمنولكن

حبيب:ابنيقول.والفتنةالإفسادقىالخفية

يهودأحبارمنبهوتعؤذ،الإصلامفيدخلممن"وكان

:قينقاعبني

حيف.سعدبن

اللصيب.بنزيد

أوفى.بنالنعمان

"العوم:عنهءالثهرسولقالالذي)وهوحريملةبنرافع

عظعم،.منافقمات

.التابوتبنزبدبنرفاعة

.برهامبنسلسلة

صويرا.بنكنانة

")1(.الإسلامويظهرالمسلمينأحاديثيسغكانهؤلاءكل

!a!

.964ص،نظراو.574ص،لمحبرا)1(
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!!

ف!ن،الشخصيةهذهحولالعلماءيبديهالذيالتحفظورغم

عنه:يقولكثيرابن

فيأسلموقد.عنهمينقلمنأجودمنالأحباركعبإهذا

عمرفكان،الكتابأهلعنسيئأينقلوكانعمر.زمن

الحق،منيصدقهلما،بنقلهمابعضيستحسنعنه،اللهرضي

وبالغ،عندهماأخذفيالناسمنكثيرفتوسع،لقلبهوتأليفأ

،مدادهيساويمامنهاكعيرالثيالأسياءتلكنقلفيهوأيضأ

لهيضهدلماصجحهوماومنها،محالةلاباطلهوماومنها

(.1بايدينا،)الذيالحق

المسلمين،تجاهالنيةسليميكنلمكعبآ،أننثمعرونحن

بابنالمعروف،طالبأبيبنعليبنمحمدأنمثلأاساعفقد

له:نسبفيماكثعرقالالمتعظر،المهديهو،الحنفية

،4ب،الحيوان،الجاحظوانظر،537ص،%أ،والنهابةالبداية)1(

وحاشيتها.،302ص
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الخؤالي)1(الجقبنجيالأخنارأخوكعمثأخبرناهالمفدفيهو

فيإثارتهافإن،الإصلامفيثابتةالمهديفكرةأنومع

فيأصحابهانياتسوءعنتكشفالإسلامتاريخمنمبكرزمن

يشيعهاانكعباختارماف!ذا؟الإسلاميةالجماعةبينالفتنة)ثارة

ناأساع-كعبأيدركلموكثيز-غيرهأوفإنه،معينوسطفي

فيمحئربشكلتكررماوهو،المهديهوعبدالملكبنسليمان

:قالحيث،الفرزدقسعر

والرنجرالعوراةناطقفىلناالكتابنعتالذيأنت

حبر)2(أوالمهديبخلافةيخبرناقسقمنكانكم

نأحيرةالأكثروالأمر.كعبأساعهاالتينفسهاالفكرةوهي

النبويةالسنة:أي،الإسلاميةالثقافةمنهذايستلهملمالفرزدق

"التوراة:فقطيهوديةمصادرمندانما،هذاأثبتتالتي،الشريفة

فيينفذونهاليهودكانالذيالسياسيالدورعنيكثفمماوالزبر"،

تفريقبعد،المركزيةالسلطةالىالتسللاستطاعواحعى،الخفاه

مالهمتحققوقد.المضللةالأفكارهذهمعلبإشاعةالجماعة

الدولةلسقوطومفد،عليهسابقبناءكلسليمانقؤضإذأرادوا،

حق!يقة.المهديأنهوجدانهفيترسخأنبعدسريعأ،الأموية

جرير:يقول

3()السبيلوضحقدالمهديهوعلمتمقدالمباركسليمان

(Y)

(r)

4.اص،%ا،بروفنسالتحقيق،قريشنسببكار،ابن

655.،62،638.ص،2ص803.صوانظر327،ص،-ا،الفرزدقديوان

.177ص،2ص،دبوانه
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العصرفيسياسعةفكرةالمهديفكرةأنعلىوبدلك

بنهامفيقيلتأنها،الإسلاميبالتنظيرلهاعلاقةلا،الاموي

أيفأ:جريرفقال،عبدالملك

الغماما)1(بغرتهونسضقيقزعناإننفزعالمهديإلى

:فقالعبدالعزيز،بنعمرعلىذاتهاالصفةوأسبغ

بالسور)2(الليلوتقومالهوىتعصيسيرتهوالمهديالمباركأنت

وقدبرينأ،كانالترويجهذاأن-احدأي-احدايظن

كعب؟عنكثيرنقلهكمااليهود،أحبارمنسمعناه

أو:،النبوةميراثفكرةإزاءلتهونالمهديفكرةإنبل

بعدمبكرا،العربيالوسطفياليهودبثهافكرةفهي!الأصلاب!،

:مروانبنبشرفي،خريمبنأيمنيقول.الفت!نة

العنبس)3(أبيكإلىانتهيتحتىكابرعنكابرأادمفرعمن

الأمولعن:في،عامبشكل،الفرزدقويقول

)4(تنكللمخفيةأسدوسيوفلهمكانتنبوةبحقضربوا

نأذلك؟غيرهمفيبالكفما،الأمويينفييفالوهذا

أهلها.هميكونواولمالأفكار،هذهمثلتلقفواالعرب

.22هص،%ا،نفهالمصدر(1)

.614ص،اص،نفهالممدر2()

.131ص،الثرنقد،مدامة)3(

.1AYص،%ا،ديوانه(4)
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أفكارهمبثفياليهودنجاحعلىدليلاالمرءيعدمولن

للأمودين؟حقأالخلافةيجعلفجرير؟المضطربالوسطذلكفي

:يقولحينموسبى،كقدرلهمقدرفهي

قدرعلىموسىربئاتىكماقدرلهمكانتإذالخلافةنال

،الحالمثالهماليهودوأصبح،تراثهمالعربنسيلقد

النتيجةلتكون؟أميةبنيوقدرموسىقدربينالدينيالفارقمع

هي:واحدةفكرةعلىاتفاقأ

الغرر)1(واضحملكعمارةمنكمعمرواماالدينلهذاتزالفلن

!!

.614عى،؟%،نهايورو(1)
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ءك!
قريظة،وبنيالنضيربنيحربيعنمعلومةأصبابهنالك

لأن؟مباسرةل!يستأسبابهافإنخيبر،فياليهودمعالحرباما

كما،السامريأتباع)منالملةفييختلفونالذينخيبر،يهود

بنييهودولكن(.هاروننسل)منالمدينةيهودعنلنا(،تحدد

أخطب.بنحييبقيتادةحيبنإلىالجلاءاختارواالذينالنضير

بدأأنبعد،يدعهملنسوف-يخح،الرسولأناليهودأقنعوا

لحربالتخطيطفيجميعأاليهودواشترك.بقريظةوثنىبالنضير،

لهم،ي!تصدىأنلمجزللرسولبدلاوكان،الخاسرةالاحزاب

علىتأثيروذاتخيبر،فيمنيعةعسكريةقوةأصبحواأنبعد

فيوأسدغطفانسيمالا،ل!سلامالمعاديةالعربيةالقبائلبعض

نجد.

له،استسلمتحتىوحاصرها،خيبر،إلى-لمجىالنبيوسار

أراضيها)1(.لإصلاحفيهااليهودإبقاءوتقرر

فتحعندوذلك،ونطاةالشقفيالعبسيقيمابنوقال

.VA-77صخيبرغزوة،باشميل11(
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بفيلتنالزسولمننطاةزميت

أضبختنفابالذزواشتيقنت

ضببئمنسايخلحضنيؤلكل

غذؤهززغةنجنغفروبنيضبحت

وفقايىمتاكبذاتسفئاء

ونجفابىؤشطهااشفمولينجال

التخاربنيأؤأشهلعندمق

بنفار)1(ليفهاأظلنموالصصق

فيالقعالسدةعنموجزةصورةاستخلاصويمكن

عليأيبارزوهو،يقولخرجحين،مرحبأرجوزة

عنهةاللهرضي

فجرلثبطلالئلاحساجميمزخثآنيخيبزعلمت

دلقثأقبلتالفئوثإذاأضردثأخنانأوأخحانأآطعن

لأئقردث)2(الجفىفيإن

وفياليهود،انهزم،مرحبمقتلبعدأنهالنتيجةولكن

كذلك:العبسيقيمابنيقولذلك

الأنجضار)3(غفالمالغجاحتختالوغىنيذيكيؤتميهوذنزت

المسلمينكتالبفيهاتوزجمت،قاسية،ضروسحربفهي

رائعأدورأللأنصارأنسكولاالم!نيعة،خيبرحصونعلى

وغفار.أسلم:الأعرابيةالقبائلبعضاستراكجانبإلىفيها،

خيبره.5،اص!تحجممامحجم،البكري)1(

وفصره.صحبححننطاةوفي.خيبرجهةفيوادبان:والقنطاة

مرحب.اخيالياصومنزل

.هاضوكاللان:.وانظر348-347ص%3،،ال!يرة،هامابن)2(

356.ص%3،،الشرة،نامابن)3(
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كاسحأكانالهجومأنإلا،هوادةغيرمنالحربوكان!

.اومس!تمر

خيبر)1":نحوالمسلمينتحركفيمالكبنكعبيقول

مذود)3(الأساجععاريفتىبكلوفروضهخيبرأؤردناونحن

مثصهدكلفيالأعداءعلىجريءالقوىواهيئلاالغاياتلدىجواب

الضهند)3(المشرفيئبنصلضروبسعوةكلفيالقدررمادعظيم

بأحمدوفوزأيرجوهاالقبمامنسهادةأصابإنمدحأالقتليرى

وباليدباللسانعنهويدفعمحمدفيمارعنويحمييذود

:الحربنتيجةفيحسانويقول

)4(الذليلاللثيمفعلواقامواحماهمفاستب!يحالموتكرهوا

وتيماءوفدكالقرىوادي

منضراوةأقلمعاركبعد!،للرصولاستسلمتاالأوليان

.(حرب)قىالدخولدون،الجزيةفقبلتتيماء،أماسابقتيها.

!!a

691.ص(العاني)تحقيقكعبدبوان)1(

جمع:الأضاجع.الأنهارمنمنهايثربالتيالمراضع:الفروض(2)

لىالىالرسغبينمن،اللاميفوقالممدودالعصبوهوهالأضجع

.القتالفيالباصضديدهذود؟.اكلفظهرفوقالأصابع(صول

الهند.إلىالمنسوبوالمهند:.الامثارفإلىنسبةاليف؟المرني)3(

936.ص،برا"دبوانه()،

r.-92اصخيبر،غزوةهباشميل)5( t.
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ء
معمتجانسةغيرحالاتتعترضهحينكثيراالمرءيأسف

عجزمنتحملهبماالبشريةالنفسولكها؟العامالإنسانيالتيار

ولم،العقليهذبهالمالتيالعواطفكلبةإلىيؤديانوقصور،

عاليهود،لينأهثنأمكةفيكانفالإسلامبالضمير؟تسترسد

عنه،صاذونوالقوم،والدليلبالمنطقالمدينةفييحاورهموأخذ

وسدوا،الوثنيينازرواإنهمبلواستبهارأ؟تعنتأإلايزدادونلا

الوثنيالمعتقدوتقوية،تحريضهممسؤوليةوتحملوا،عضدهم

المنتسبينمنكانثم،عليهوتآمروا!،الرسولواذوا.عندهم

أبىبنفعبدالله؟والهدايةالحقاليهودفيرأىمنالإسلامإلى

سرأودعمهم،مساندتهمفييترددلا،المنافقينراس،سلول

لمكونواالنضير،بنيتخليصأجلمنيعدخلإنهحتى،وعلانية

المسلمين.قلبفيشوكةالمستقبلفي

:فيقولوالنضيرقريظةبنييرثيواخر

الضخوز)1(بميطانثقلتكماثقالأببندتهئمكعانواوقذ

."ميط!،اللان)1(

بالحجاز.هزينةبنيبلادديموضع!ميطان
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فيالعربعلىثفلاكانواوانماثقالأ،يكونواولم

اسلامهم.فيلهمسما،جاهلعغ

عبدالنجار،منالاسهلبنيمن،خليفةبنالضحاكوأبو

بماالبالغوالتأثراليهود،حبفيوجههعنئعفرمنافقا،وكان

تعاطفهومنمنه،ثابتبنحسانيعجبحعى،قريظةلبنيجرى

نفسههويتهمهف!نهمج!،الرسولأمرضد،معهمالشديد

بالتهؤد:

ننمخداأقالإلفلامعلىأكيتعروقهأنآلضخاكأبلغألا

محفداتححتولاانجماركبدؤدينهنمالحجازيهدانأتحعث

تشفداحينعتيكدينوتبغتدينناتخالفلممتاكنتلو

وخؤدا)1(بالبدفياذاشتنماديننايوامقمالعمركدينأ

اليهود:دياربحرارةراثيأيقول،العلبيجوالبنوجبل

ئور)2(ففيأخطبؤابننوفصفدسلأيمجمقالبؤيزةوأؤخشعت

عليهللقضاءليخططوامضوا،لىانمابقعلوا،لموهؤلاء

ذلك.لهمتحققإن،قومهوعلى

الشاعرذلك-مرداسمنبالعباسوالتاثرالحزنويبلغ

وذلكاليهود،تقديرفيحدأ-حنينفي،اللهسبيلفيالمجاهد

الشخصيةالعلاقاتيمزجإنهبحيث،بالإسلامعهدهبداياتفي

291.ص،%ا،حسانديوان)1(

."بور!،اتاج)2(

28.هص%3،،ال!يرة،هشامابن،وانظر
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فيعليجبير،بنخواتعلىفيرد؟والدينيةالجماعيةبالمسؤولية

ذلكيتجاوزبل،عندهقدرهمويحققاليهود،سأنمنردهفي

مع،الآخرينحقوقوانتقاصبالغدر،وقومهخواتاتهامإلى

مجاهدون،مسلمونالصفاتبهذهيصفهمالذينهؤلاءأنالعلم

:العباسيقول،كلمتهلىاعلاءاللهسبيلفي

ترتباالذهرمنكانتنعملهمويكمالكاهنينصريحهجوت

موجباالحقمناذوالووقومكعليهمبكيتلوأحرىأولئك

ونكبامنهمالمكروهعنوآعرضوابكهمبالدمعالدمعأذيىأخواث

منكباتقولقدغقالألفيتديارهمفيلاقيتهملوف!نك

ومزحبا)1(أهلأالخيرلباغييقالالوغىلدىكرائمالعلياإلىي!زاغ

اليهود،علىحزنهفيهذا،العباسأنالأمرفيوالغريب

العصنيبةاللحظاتتلكفيي!نسىمعه،ماضيهمعلىوالتأسف

مؤنبأ:خواتلهيقول،وعصبتهقومهقتلى

وأقزتجا)2(أحثتبكيلوالثجومنترىوقديهوذقتلىعلىئبكي

ينصىمنالمسلمينمنوجدناإنذلك،بعدعجيبأوليس

منفيتذكر،ظهرانيهمبين!والرسول،معهماليهودتاريخ

نألعرفوبالتريث،الحقيقةعلىتدبزهمالو،وطباعهمأخلاقهم

وجنته،أيديهماكتسبتبماإلاهومابلاءمنبهمنزلما

أنههناالمزعومالذيال،أبويبكيانعجيبأفليعى،احقادهم

42.-4صا،مرداصبنالعباصديوان)1(

.21اص%3،،اليرة،هامابن)2(
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ورثاء،بالغحزنفيفيقولاليهود،على،بليومن،يهودي

حاد:

رآيتهيؤيممثلغينيتزولنم

طولقاكاققذيالكبسؤأيامنا

وأثمزاالأراكاخضزفابزغبل

آخضرا)1(يرغنلوأئامناقضيرأ

إجلائهمبعد،المدينةيهودهنايبكيالذيالفابووبالعأكيد

)2(.المدينةمنقريبموضع:زعبللأنمنها؟

عنالذمةأهلعنه،اللهرضيالخطاببنعمراجلىولما

رجلفقال،الجالينعلىذلكسق،العربجزيرةجهاتبعض

ذلك:فيأدكن،بنبسميريعرفخيبر،يهودمن

ويز!سبيطفوالمزءإنرويخذكئدز؟علي!تاخقميىآبويضول

محئبشبئ:الزاذإنيتشبتعفاق!حموتةتتبغننمكأتك

تذصثثئمدؤتةؤليهقعلعناظقزتمماصابقأموسىكانفقؤ

اكذبهوائذيالباديرتبةلتاقاكبرفواالقيننإلىضبقناكنموتخن

وتزهبواتسودواأقفيوئقيتكنمقييقنافيألاليتاغقىمعثيتنم

فكيففيها،المعتقدلتضارب)3(؟متهمةتكونالأبياتوتكاد

عمريفعلولم.،..موسىكانإفلو:مععصبيهودييقول

ولم،الأولالبيتالثحطرفيالموصوفالأذىذلكعنهالثهرضي

'111.-111ص4،ص،استعجممامعجم،ابكري()1

.هعلز5،قرتيا(2)

44-ص؟44،النفرانرسالة،المعري)3( Yالمحققة،حاضيته.وانظر

I.%4ص
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يتبعحتىفيهاؤضعالتيالمنزلةدلكعنهالثهرضيعمريكن

الأديانموقفعنتكشفالأخيرالبيتفيوالفكرة.ماقطحمولة

تثبهالأبياتهذهإن:قالحينأحصفهماياقوتدرولقه.عامة

(.0)اليهوديهذانحلهاالعلاء،أبيشعرتكونان

مناليهودأخرجعنهالثهرضيعمربأنالادعاءورغم

العصرحتىفيهابقواأنهمتثبتالتاريخيةالإشاراتفإنتيماء،

اللص-،البكريعياشبنعبيديقول.تقديرأقلعلىالأموي

سرقها:إبلفي-الأمويالعصرسعراءمن

مضزفاالبفودتبماءأقلسفوا

صفوزها)2(تخريوهيخفسبىضبيحة

الفقعسي:منقذبنالمرارويقول

(r)غريثاليفودتيماءبتيماءأئييالناسإلىلاأسكواللهإلى

قولفإن،العربيةالجزيرةعناليهودإجلاءيخصوفيما

ثابت:بنحمان

الضنحد)4(الضريحفيتوارىلقاويهوذهايثربنصارىفيرخت

يهود،المدينةفيبقيأنه-الذهنإلىيتبادرقدكما-يعنيلا

!الجوت،.،البلدانمعجم،ياتوت)1(

(Y)8.تيماه5نفسهالمصدر

.27.صص،"حانديوان)3(

.021-911ص"%22"الأكاني()4
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يعنيلىانماأبدأ،ممكنغيرفذلكبمغادرتها،لهم!تالنبيامربعد

المنافقين.:يالنبيبموتفرحواالذينواليهودبالنصارى

فياليهودبألاعيبتاموعيعلىنكونانعليناويجب

الحقيق،ابيبنللربغسعرأنقبلأننافسنرىالأمور؟هذهمعل

نرى؟سوفكمالهم،يصحلهم،ينسبسعركلليسىولكن

:تقولابياتأالحقيقأبيلابناوردالفرجأباأنذلك

غيزهاالخابوربقرىعقتذوز

والضطرالريحسوافيالأنيسبعد

يسكنهاكانمفنداركتفسإن

والييرالدهيرصرففذلكوخشأ

ترائبهامبيفقكلبهاحئت

البقز)1(النقاكثبانبينكأنها

منإذفيها،العأمليطيلأنإلىعابرناظرأييحعاجولا

تيماءفيوليسالخابور،أهلسوىيرثيلاالشاعرأنالواضح

،بالعراقالفراتيةالجزيرةفيوقراهالخابورهـانماالخابور،قرى

فيبالخابورألصقوالوصف.خابورالعربجزيرةفيوليس

أما-البقر".بها.إحلت،القاه"كثبانحيث،الفراتيةالجزيرة

الوحضي،للبقرمرتعأتصلحلا،مغلقةزراعةفأرضتيماء،

و!رؤاف"،)الجهراء6،!الجناب،فيبقربهاالمذكورةالبقرومراتع

012.-911ص-22،،1،غافي)1(

.،بورالخا"،توتيا،نظروا
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لماليهودولكن.إلخ...)فجر(ثجرداولم،!وإجئة،ودانئانإ

إليه.الوصوليستطيعونسيءأيلأنفسهمينسبواأنيبالوا

المنسوبةالداليةتلكهذا،منحرجأوأكثر،مضاضةوأسد

:1(الذيال)أبيإلى

الثنفدإلىفالفنحنؤىبالججرساجمئهاخصالدارتغرفهل

البرد)2(تايىيرجمثلعقتنبسئمخدلجيمالبفناتهذاز

أؤد)3(مقالناظزونيزىإقماآغتدلتإذاحئىفطالتأثت

الخرير)"(يظنيةمنهاوالجيذفأشففهانقأفأفافيقا

(تعد)لمالقتولقليتتأتيقواجمدهاولاقانيالذهزلا

)11

(2)

)3(

)4(

)5(

247.-ص،24العراء،فحرلطبقات،صلامابن

ضاحكة،المنطقلينة،الخلقحنة،والأرجالنفسطية:بهنانةامرأة

لينها.منمتثنيةريا،والاقين،الذراعينممتلئة:خدلجةامرأةاثغر.

متلألىه.صاففهواجاهده:ابردوبارد،الغمامحب:البرد

اوصالها،واهتلاهنموها،يعني،والتف،وطالوكثر،نما،:النباتأث

فايتوت.الغايةبلغتيعني:اعتدلتاذاحتى.واصتواءهقدها،وطولا

ونجره.العردفيالعوجوالأود:

وتمامها،عجيزتها،يعني،محدودبناعم،الرملمنكثيبالنقا:

وحن.نحرهوصفا،وطالاصتوىاذاالعنقالجيد:قدها.واستواء

منالجرد!ظببة.الجبال:يعني،فيهنباتلاالذيالمكانالجردة

نيهنجددتعلوهنبيضوهي،الرملتسكنوقد،الجبالتكنالظباء

بيض،والأعناقالقواثمطوالوهي.الجبالالوانعلىتكون،غبرة

الظباء.أكرموهن،والآرامالطباءادموهيالظهور،سمرالبطون

،محصولجمع:المحاصيل.مبلهباليتمتصل،منصوبمفعولوعدأ:

يعني.سواهماوذهبوثت،بقي،حصولأ:يحصلاليءحصلمن

الإخلاف.:يدهفيتيتحصلماوكلعامبته،وعدأ
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خلفإلى!حاضيئةوغدأ

معايخقهاينتذهافيفاء

جارتهابيتنخوإلىتفشي

الفف0بزذإذاالفتىضمعارنجغم

خانطهالغمايمفاةكأن

بيماغلوالزتجبيلوالم!ك

تيماكافيرلثنلولكنذادغ

ذاشربفيتلومبلعلهبت

والنكل!الئضليلطلابذاك

والنجد)1(الحديثعلاليبغد

الكبدعلىكفقاواصعة

الأسد)2(كواكبواضتل

الرتجد)،(هاديىبغدضفاراخ

الزصد)4(غققةبغداتيائفا

(تغد)لمأريدماكبمتنؤ

الخرد)6"الكواجمبوفيكيرخفر

)1(

)2(

(3)

)4(

(6)

تفينهغصنكأنرمتهامنتخالهالخصر،رمقةالبطنضامرةهيفاء:

صباحأحبتهاعلالأ:النامةعاللتلذيذأ.وجدهافيء:التذ.الرياح

الرارمنبينهماكانمايريد:.حلببحدحلبأالنهار،ونمفوماة

والتحب.الإعياءانجد:.ولانتلهسمحتحتى،والحديث

يعني،رجع:آض.ضعرهيمىلأنه،الثيابمنالجسديليما:الحار

الصيفبروجمنوهوعر،الاثنيالبروجاحدالأصد:.الكواكبكارت

الليلهآخربلغإذاالهواءويبردالحريخفحين،القيظزمن:ويني

يومه.ثقةمنلقيمابعد،متاععندئذفهيالأسد،نجرمرغابت

وهوهديرهله:الهادر.وفارتاشندتإذايعلوها؟ماالخمر:زبد

هديرها،و!ن،عتقتإذاوالخمر.ولثكلتإذاالخمر،صوت

وتلالأت.صفتزبدها،وخفت

والمحلل:الحيل.طيبأوماءمنمرةبعدمرةسقاه:وعللهالئيءعل

حيناللل،أواخرفييعنيالرصد:غفلةبحد.مرةبعدمرةالمطيب

الرصد.وهمحراسها،بنام

رأبهلهافيكرفهو،فيأناماعلىحملنيما:يعنياريد:ماعلمتلو

والمرت.الجاةفي

.لهوهليلةمنجاءجنالحر،عنداننبهتامراتبعني:هبت

واصتويا=ومرا،ثدماهاكمبالتيالابةوهي:كاعبجمعةالكواعب
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فاإنعليلبفلائفلافقلت

أمتلملئقلمصمتيقنإني

تقذفناكمنإلأنخنهل

آرىإنوما،مضىقذكمقنخن

خلقيغفىتلومتييقلا

زسدي)1(ولاغيئغوئاحتحيث

غلإ)2(رهينإذقإنىانيؤبمم

يرد)3(طفؤهتئمومنجمنا

عدد)"(منالحيريصقيزيدسخا

(ؤآفعصدي)الكرببمحياءوأقتبئ

الوافي،وسرحهاطولها،علىالقصيدههذهنقلناوقد

موضعها،هوهذالأناليهود،أسعارعنالحديثفيهامعتبق!ين

اليهودإلىينسببمالإقناعناتمهدربما،المقذمةنتي!ج!تهاولأن

سعر.من

الثائروالناقد،المحققالعالم،سلامابنأوردهال!ثسعرفهذا

الخرد:.أيامهاوخيرضبابهافورةفيوزلك،لينولايخهمااسترخاءفلا-

خافضة،حييةبعدفهيتمر،لمالعيالبكروهي:خربدةجمع

اط.الرجالبعلىأغلبفهي،نهوت!نحياللهرتحب،الصوت

وأخطأمنأقعرفماعافبةعليكفما،ولومكعتابكمنخفضيمهلأ:)1(

،الهمزةسها!"أمسيتإنلاالفاصد.الضال:النوى.صوابمنألزم

قبلها.ماإلىحركتهاونقل

،.لامنفيالساكةالنونمذا.يوميفيايائيوم،من:يوممل)2(

إلىالماهعنالإبلحبىالظم.؟.الهلاكفيمعرقونالثر،يعنيمنا:)3(

حانفإذاوأكثر،وثلاثةيومينالماءعنالجىتعودفهيوردها،يوم

عنحبسهاأباماصتوفتأيظمؤها:نمراعبها.أوردهاوردها،موعد

غايةالموت؟بقول.قشربحتىالظصأعلىبعدتم!رلافهيالماء،

ضريعته.يومآواردبدلافهوالجاة؟علىيجسومهماحي،كل

وبخلا.حرصأويحصيهيعدهالذيالصاليعنيالعدد:)4(

فيالغلويزروهكرلا،واقتصدىاصتحييلها:يفول،لزمهالحياء:منى)5(

فناءإ.إلىوالحياة؟وكيف،فيهأناعمامقلعغيرفإفي،لومي
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منالأشعاريعملونأنهمزعممنعلىوالصنعةالوضععلى

أبوعليهيعلقالشعروهذا؟الراويةوحمادإسحاقأبيأمثال

:فيقول،الفرج

ذكر،يرثيهمتيماءأهلفيالذيالأبويقولهالثعر،هذا

شبة")1(.بنعمرذلك

فحولططبقاتمحققساكر،محموديشرحالشعروهذا

:الأولبيتهالثعراء،

السندإلىفالمستوىبالحجرساكنهاخفالدارتعرفهل

:ياقوتعننقلأفيقول

،والامالمدينةبين،القرىبواديثمود،ديارالحجر:9

الذينعكارمةبنحشنةبنوينزلهاكانالتيتيماهمنقريبةوهي

الذيال.أبومنهم

والججر.تيماءمنقريب...موضع:المستوى

بنونزلتهمنهما،قريب،والمدينةالامبينالثمد:

كا.سراثيلإ

:فيقول،الذيالبأبيئعرفوساكر

إ)2(.يسلمولم،الإسلامسهد،جاهلي"هو

ساكر،وتعليق،المراجعهذهيقرأقارىءأيأنبدولا

.811ص،22%،فدلأغاا(1)

244.صحاضيةالثراء،فحولطبقات)2(
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عرضها.وسيقبلتصديقها،الىسمسارع

التصديقوعملية،المساثلقيالعجلىالنظرةوهذه

هذاوحديثهقديمهالعربيالنقدعلىجلبتااللتانهما،والتوثيق

الذلال،لأبىأثهاعلىالمص!دةهذهلبلنافنحنوالمصور،العجز

إلىتنتسبيجعلهاماالقصيدةفيوليس،سلامابنعندمدونة

هذا،الذيالبابييعرفناماالقديمةالمصادرفيوليساليهود،

ابنسمحفكيفإيهوديلمابأنهمرةذاتجاء،عاموصفسوى

طبقاته؟فياليهودسعرإلىيضمهاأنلنفسهسلام

عنتوثيقأيقللا،عالمراويةوهو،سبةبنعمركانلراذا

تيماءأهلفيالذيالأبويقولهالثسعرهذاانيذكر،سلامابن

فكرةأتتأينفمن،نفسهسلامابنرأيهوهذاولعل،يرثيهم

الرثاء؟

مطلعلمواضعساكرسرحفيالنسبةهذهنستشعرولعلنا

الثمد.-المستوى-الحجر:القصيدة

؟..ثمود.ديارمنهىالحجر:أنلنايثبتالذيفما

ولم،والحجرتيماءمنقريب:المستوىاننفترضولماذا

موضع؟:أنهصوىشيئأعنهياقوتيذى

؟...والمدينةالامبينالثمد:كونتحديدتموكيف

فأينيرثيهم،؟تيماءأهلفيالذيالأبو5:شبةابنيقلالم

إلىالخطابتوجهولماذاوالثمد؟،والمسموىالحجر،منتيماء

عنه؟القرىوادييهوديجلولمتيماء،منبدلأ،القرىوادي

بنونزلتهالذي،الرومثمدهوالعمد،أنعلىنصرولماذا
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منقريبانوالمستوىأنهونزعم؟الرومطلبهمعندما،إسرائيل

اليهود؟إلىالقصيدةنسبةنسايرأننريدلأنناوالحجر؟تيماء

هوالحجر،فليسجدأ،يسير-تأملنالو-المخرجان

المدينة.قربقريةمنها،اخرىمواضعهودهانماثمود،حجر

فيمقبولغيرالحاء،بكسرالحجرقراءةعلىالإصرارإنبل

أماالحخر)1(.بفتحها:أخرىمواضعفهنتاك،الشفويةالرواية

لبنيماءالعمد،:سعرفيجاءومماأيضأ،فمواضعالثمد،

)2(.تميممنبطنحويرث

يحددها،ولا،الاماكنيذكرتقليديمطلعأمام،إذنألسنا

البادية،فيانهااعتقادناوقيتصورها،الآننحنلناتاركأ

الزراعية؟المناطقفيوليست

وهذهتيماء،أهلرئاءفيالقصيدةأنلناتأكدكيفثم

تاثر؟أوققدإلىإسارةأدنىفيهاوليىأيدينا،بينطويلةهي

هذهضمفيأبدأيخطىءلنالجاهليالشعرقارىءإن

يشكلالذيالشعرذلكوتحديدأ،الجاهليينقصائدإلىالقصيدة

عليهاتدورالتيالعقدةففيه؟الصعزوليةمنالشخصيالتحرر

والإسرافالبذخعلىتلومهوهي،وزوجهالشاعرأي،الابيات

لنفإنه،بتويلرجلأنهاصخحلووحتى.الملذاتواتباع

رأينافقداليهود،تجاهتحركتمشاعرهأنلمجرديهوديآ،يكون

موقفعنإسلامهبدايةفييعبرالسلميمرداسبنالعباص

حجره.5،البلدانمعجمياقوت)1(

)ثمده.،نفهالمصدر)2(
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يسلم،أنقبليهوديأ،وليسوثعنمأ،كانوهو،مشابهعاطفي

علىبكاءهيأقوتأوردكماالمدينةبيهودعلاقةذاكانإنماوهو

تيماهعناليهودجلاءأنالانلناوثبتتيماء،بيهودلايهودها،

إلىمرةالذيالأبينسبإنبلبعد،يعوثقولم،يتحققلمأمر

بنيإلىالأغانيفينسبهيعارضه،ياقوتأوردهكما،بيي

قريظة.

،الإسلامأدركيهوديبأنهعزفهقدساكرمحمودكانهـاذا

فيمافليس،اليهوديةعنتبعدهالقصيدةهذهف!ن،يسلمفلم

معروفالثحعرهذاهـانماالثصعر،هذامثلاليهودإلىنسب

لهعلاقةولاتيماء،أهليرثيلاأنهكما،خاصةالوثنيينللعرب

.القصيدةهذهفيبعيماء،

ليىوهواليهود،سعراءإلىسلامابنضمهماولأمر

السموال.إلىالمن!وبالشعرمعهذاصلامابنفعلوقد،منهم

منإليهلثرماالأسعار،هذهمثلمنحذرينفلنكن،إذن

.تعليقات

a a a
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ءك!
الوثنيالشعر-الدروعصانع

صياغيقالبفيص!يغتعبارةالجاهليالشعرفيجاءت

داود.نسج:فيتحدد،متداول

.الدروعصناعة:هيثانيةبفكرةوارتبط

:الحمامبنالحصينيقولذلكوفي

منهفا)1(ذاؤدتنسجمقؤمطردأقيونفااخنمعهابضرىصفانح

الضبي:سجيحبنحسيلوقال

الفلابا)2(الفقاءيؤتمتخئزتهاتثر؟داؤداننتمن!جمنؤبيضاء

ويقول:

801.ص،المفضلباتضرح،الأنباريابن)1(

المتتابع.المطرد!.صنعهااجادتاخلصنها:.اليوف:الصفائج

فيه.ثلملاالذي:المبهم

956.ص%2،الحماتدبوانسرح،المرزومي)2(

الصدأ.منالوننقة:بيضاه
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سكهاداوذتمنمجمقمداخله

طرفة:ويقول

ليسواماإذاهنمماوهم

الأعشى:ويقول

فؤضونةداؤدنصمجومق

:قالكما

معتفزق)1(أنجليممقالجناكححث

فختصز)2(لباييىداؤدنصصج

فعيرا)3(عيرأالحبئمعتساق

الحزفيداؤدنصصجمقودروغ

زهير:بنكعبويقول

لئوسفمأنجطاذالغرانينشم

خلقلهاشكتقذسوافيبيفق

)4(الجماليقؤقئخمفنوسوقب

سراييلالهيجافيداؤدننمجمق

()مخدولالققغاءحلقكأئها

174.ص،سلاتدبوان)1(

بقلة:الأبلم.وغيرهالئجرمنيجنىما:الجنىمسمارها.صكها:

الأطرات.متثرةووريفاتقرونلهاتخرج

هم؟إ.رجالاي:همما.وهم64صطرنة،ديوان)2(

الحاضر.،إليهالمجتمعالحتضر:.الدةةالباص

99.ص،الأكىديوان)3(

محبوكة.ةمرضونة

.ااص،نفهالمصدر()4

.لأحمالا:الموصوق

24.-23ص،كحبدبران)5(

فضفاضة=:سوابغ.الأنوف:العرنين.الأنفطرففيجدة:الثعمم
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لنايعرفما،التركيبالصياغيةالأبياتهذهفيوليس

الرماحصانعمثلنظرهمفيلعله،محكمةدروعصانعإنهداؤد؟

منملك،الأحوالأحسنفيهوأواليزنية،السيوفأو،الخطية

قوله:،ذكرهالماز،الحمامبنالحصينقولسبقفقدالعظماء،

وأتغفاأنجاذيكئعوإذاوكاقمخزقكسافنمنجتيانعف!يهن

...دأ"ؤ"فعوئهاأخلفنفابضرىصفانح

الملكيأتلمإنداؤد،بمنزلةهواللخميالملكفمحرق

يكوإذا"كان:اللخميلأنداود،مناعلىمرتبةفياللخمي

في،حاذقفصانغ،داؤداما؟واهب،مشويىدقهووأكرمااأجاد

وملوكداودبينالمساواةولهذهملكأ.محرقابنكانحين

عليه،قاصرةغيرالدروعصناعةجعلواأحيانأ،الآخرينالعرب

:جندلبنسلامةيقول)المناذرة(محرقالفيهايشاركهبل

)1(الافاقيخىغراثئهقكالفخزقيؤاليذاؤبتنمجمق

،السياقهذافيداؤدشخصيةالجاهليالموروثيحددولم

اق!رانهامننلاحظكما،عربيةسخصيةعدوهابل،يهوديةبأنها

:الأبرصبنعبيدقولفيواضحوهذا.محرقوال،بمحرق

داوداأ2"أرىبأنوكدتركضأفاتنيحمىالقرنينذاوطلبت

وداؤد،عربيةشخصية،الكريمالقرانفيالواردالقرنينوذو

.الدروعخفقمثلوثمرورقلهاضجرة:القعفاء.أخبهمت:سكت.واسعة

ا.1tص،سلامةديوان)1(

62.صعد،ديوان)2(
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جعلإلىأدىالخلطهذاأنوالملاحظ.عربيةسخصيةايضأ

علاقةلهالي!ولكنها،والأسطورةالتاريخمنمزيجأداؤدشخصية

سخصيةوعيهمعنغابتففدفيها؟مباشرأيهوديأأثرلاأي،دينية

ذؤيب:أبيقوليدعمهماوهذامبهمأ،علمأوأصبح،الحقيقيةداؤد

('تئع)السسؤابغضنعآؤداؤدقضاهقاقاذيانيوعقيهما

واضحوهذاايمنيعربي-الاخرالمنظورفي-داؤدإن

:مرداسابنقرلمن

حمير)3(أورثتمامواريثمسرودةسوابغبيض

:يقول،عربفكلهم،غيرهشاركه!انماالمبتكر،ليسوهو

)3(محرقوالداؤدنسجمننعالنافضولهنتض!قجذل

بلمشكرها،أنهعلىبداؤد،خاصةليستالدروعقصناعة

صانعفداؤدذلك؟فعلالذيهو-يمنيملكأيلقب-تبعإن

بها.أمرملكوتبع،صانع،قين:أي،دروع

لار:قالوهكذا،

الزرد)4(ازمانهفيتنسجأزمانلهالحديدوسرابيلوتبع

هوفلا،العلاقةهذهغيرفيداودالوثنيالشعريذكرولا

93.ص،%ا،الهذلييناسعارشرح،السكري)1(

76.ص،مرداسبنالعباسديوان)2(

92..ص5%4،الفموص،الربعي،وانظر257.ص%3،،أليرةهامابن)3(

.288ص،ديوانه(4)
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إلخ....إسرانيلمملكةحكمملكهوولا،للجيشقائد

وان،خياليةسبهاصبحتالشخصيةهذهأنيؤكدومما

،يقولشيخولويسأنسيئأعنهايعلمونلاالمتأخريناليهود

الشواهد:هذهمعلعلىتعليقأ

علىنعلمولا،للدروعونسجهداؤدذكرمنأكثرواإوقد

ذلكإ)1(.إثباتفياستندوانصأي

علىداؤدإلىالدروعنسبةالعربيالتاريخيعرفولم

:يقولالذيالكريمالقرانفيإلاالحقيقة

وألئاوألظترمع!أذبىيخالفضلآتادالؤائئنا5ولفذ)!

قإصخلحأواغصلوأالئئفىوقدزشبغمخاكلأن!ألحديدله

11،.01،أسبا:!!بصل!تغملونبما

أنتمفهلبأشكخمنلعخصنكمل!ثملوسيصعنعة)وعلتئه

08،.الأنبياء:أ!!شكووبئ

باليهودبددزمنمنذاتصلواالذين،العربانيعنيوهذا

الزمنتقادملماثم،الحقيقيةداؤدشخصيةعرفوا،الأوائل

سخصيةإلىفتحول-أصحابهنسيهكما-التاريخنسوا،عليهم

عربية.أسطورية

وفققينأ،داؤدجاعلأفقال،الفهمهذاالمعريحققوقد

كماقيلأ،حتىيجعلهولمنبيأ؟ملكأوليس،الوثنيالعداول

سقطه:سارحاقترح

أذالفا)2(ال!ابغاتقينوداؤدتتعالمزءصانقاأضا:وتنك

272.ص،النصرانيةالاداب)؟(

.6891صوانظر،7+91.ص،%هالزند،سقطمثروح)2(
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الملكداؤد

بذيومرة،محرقبالأوبمحرقمرةداوداقترانإن

نأإلىتخرجهلمالمبتكر،المبدعمعاملةمعاملتهأو،القرنين

الكريم.القرآنفيجاءكماداؤد،الملكيكون

الأعشى:يقول.عربيأحوالهأحسنفيداؤدإن

دانيايباعدنأوملكأئزعزعنوساع!وقحبكلاللياليومز

:يقولثم

صافيا)1(أخضرالعيمقيغاديوكانأبذنهحتىداؤدعلىوردن

هوبل،توراتيةشخصيةهوولاقرانية،سخصيةهوفلا

وخقدهم.العربيالتاريخعرفهمالذينالعظماءالملوكأحد

حتى،القديمةالفكرةيرددالإسلاميالشاعرالرمةذانجدولهذا

:يقول،نفسهداودمنبدلأداؤد،لابنالدروعصناعةيجعلإنه

زخرفداؤدانجننصصجمقعليهنسدنئةأؤالأئسابغريرئة

،)2(.مزخرفرجلداؤد:إابن:الديوانشرحفيجاءحتى

المازني:محقضابنوقال

قصار)3(غيروالأيامعوارقيلينناداؤدابنسرابعلفتلك

.09ص،صةلحماا،البحتري(1)

(Y)1564.ص-3،،الرمةذكطديوان

كرير.بنيالىمنسوبةابلةغريرية

78.ص%3،الجوان،الجاحظ)3(
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:الفرزدقوقال

M(1ومغاثرهلهاسل!ماندروعنوقهاالهذاليلالجردعلىألعه

سجلهاكماسجيح،بنحسيلسجلهاالتيالفكرةوهي

سياتي:كما،النابغة

ذائللحضاءكلسليمونسج

أسطورية،،الملك-الق!ينداؤدضخصيةأنمنوللتاكد

مقبل:ابنقولفيننظر

إرم)2(منالحيوبعدعادعهدمنبضاعفةبيضمنداؤدونسج

سليمان

وتراكعب،تعابير،منالصياغيةالقوالبانلنايؤكدمما

صناعةنسبةهوكما،بالخيالالواقعفيهااختلطقديمة،ومفردات

بينفخلطواعادوا،العربأنداؤد،هومبهمرجلإلىالدروع

الذيهوداؤدأنالكريمالقرآنيزكدفبينما،سبيمانوابنهداؤد

:يقولالذبيانيالنابغةنجد،الدروعصناعةابتدع

(3ذاثلإقضاءكلسفنيبمؤئنج.........................

صارالاسمولكنداؤد،بنيصلميمانيعنونسكلاإنهم

347.ص-ا،الفرزدقديوان)1(

893.ص،مقبلابنديوان)2(

(r)146.ص،انابغةديوان
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قالوكط،سليماسمهرجلداؤد،مثلفهوهعندهمواضحكير

الاخر:

الجراد)1(خلققتيرهاكانستيثمتخئرهامضاغفة

مطابقة:لغةفيكربمعديبنعمرووقال

الئحراد)2(محكمةالجسخروسشقيميخيرهامضاعفة

الحطيمة؟قرلفيسلأمهوأو

سلأبم)3(صتعمقمبفميماجذلآةسايغيماكلويخيهالزقاحنجيه

داؤد.إلىفي!نسبهايعود،الحطيئةأنغير

طاليها)4(بالرفتأدمهاطلىئزلمضاعفةداؤدنسجفييمشون

تقع،سليمانأوداؤدإلىالدروعصناعةنسبةأنوالراضح

الشخصياتبعضفيهاتصبحالتيالشعبيةالقصةنطاقفي

سخصياتإلىلعحولهااو،الشعببينلمكانتهاالأصلمجهولة

أؤلوا:ولهذا؟والتاريخللواقعالمنطقيةالقيودمنانفلمتشعبية

نسبةفيقالواحتى!أقرإ،بمعنىإنسج"مرادفهاأوإصئع"

سأنأيصنعأنمنشأنأأعظمتبعكان5:تثعإلىالصناعة

صلم.،اللسان(1)

62.ص،كربمعدبنعمروديوان)2(

227.ص،الحطثةديوان)3(

حلقها.أطراففيهاتستبينلا:بهسة.مجدولةجدلاءة

(E)402.ص،نفطالمصدر
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مفهوموفئروا،وسليمانداؤديخصفيماالحالوهكذادا)1(.بيده

إ)3(.التوهمعلى"قالالاعر:أنعلىالشعية

سلام/سلمأبيداؤد

نعرفهماكمابالابنالأبتقريبمعحتىالفكرةتتغيرولم

:يقولالاعريعفربنالأسردفهذا،الاسلامفي

سالآم)3(أبىداؤبننبممقسكهاأجمحننبفخكضيماودعا

:يكربمعدبنعمرووقال

سفم)4(أبيداؤدصنعمنمحكمةكالنهيومفاضة

إلىسليمانحؤلواالعربأنويبدو"سلآمأ،هوفسليمان

مثل:اليهودأسماءفيالاسمهذاتصادفلأنهلىسلامدا،

عزيواالعربإن:أيسليعمان،تصادفولممثكمإ،بن"سلآم

جاءوعندما،للدروعصانعأنهعلى،لهموجعلوه،الاسم

الدروعصانعلديهمتحددالثعراء،بعضبهوتأثر،الإسلام

ذلكتعليلمحاولةول!يعت،سليمانابنهولضسداؤد،،بانه

)5(.الكريمالقرانفيجاءبمامتأثرةمحاولةإلامؤخرأ،

93.ص،%ا،الهذل!نأضعارضرحهالكري)؟(

نفسه.المصدر2()

(r)هملم5اللان.

152.صالطراسي،تحمين،بكربمحدبنعمروديوان)4(

57.هص%2،،الحماسةضرح،المرزوتيثلآ،انظر)5(
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سليمانبأناععرافأهنانجدف!ناالبناء،حقيقةكانتومهما

الجاهليينالعربالشعراءانإلىإسارةوهذه،الالهمنمرسل

لهوأن،خدمتهالجنوأن،مرصلسليمانوبانباليهود،تأثروا

وفياليهود،عندنجدهاسليمانعنالصورةوهذهكبيرا.ملكا

)1(.لسليمانالجنلخدمةفيكرالكريمالقران

والسخصيةالنبيسخحيةبينتداخلأنجدذلكجانبلهالى

خارقة،أسطوريةقوةالعربلدىيمثلكانفسليمان،الأسطورية

ضخم.بناءكللهي!نسبونفكانوا

القرآنمعيتوافقمماالصصعرفيالتوراتيالتاثيرعناما

الأعى:قولفيفنجده،الكريم

الضزاخ!ا)2(الزتاخؤالجنالإتعيمغلهسخرتالذىسفئمانقذاك

حمير:منرجلوقال

(خربم)ؤفييبريءجمقجنسناطيننةسخرتالذيسليماقخطقن

ةرلعماوالبناءا

سليمان

كما،الشعبيةسليمانسخصيةبينفاصلآنضعأنعلينا

سليمانوسخصيةأيضا،إليهالدروعصناعةنسبةفيلناتمثلت

.9.صهالحماسة،الخري)1(

(Y)87.ص،نفهالمصدر

نفه.المصدر)3(

01.241،!!ا8الحامليالرقاعبنعديضحروانظر،
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الثالة،أما،مستقرةغيرسخصيةفالاولى،والتاريخيةالدينية

هذهف!ن،ذلكومع؟والخطوطالمعالمواضحةفشخصية

الأفكارتسللمنأيضأتسلملموالتاريخيةالدينيةالشخصية

التيوالمبالغةهى،كماالحقيقةبينقسمافكانتإليها،الثععبية

عنيتحدثانالتاريخوفالدين؟والأبطالالسيربأصحابتلحق

تحيط،واطرافحدودذاتولكنها،واسعةمملكةذيسليمان

تظلولكنهاوتأثيرأ،،وقوةسأنأ،منهااقلوقومياتممالكبها

يقولوحينومقدراتها.استقلالها،علىمحافظةوقومياتممالك

الأعشى:

الدهيرمنالبريةسليمانلكانومعقرأخالدأسيءكانولو

مصرإلىثزيابينماومفكةعبادةواصطفاهإلهيبراه

أجر)؟(بلايعملونلديهقيامأتسعةالملائكجنمنوسخر

فيالث!عبيالتفكيرتوسعمدىعلىدليلأذلكمعهذايظل

نأذلكويؤيد.الخيالأبعادإلىالواقعقيودمنالانفلات

قصربناءتحديدأ،داؤدبنسليمانإلىينسبنفسهالأعثى

تدمر.وبناءتيماء،فيالأبلق

تغلغلمدىعلىاخردليلهذاف!نالأمر،كانومهما

.العربعندالشعبيالتفكيرفيسليمانسخصية

!!!

243.صالمير،المح)1(

صورما.5!ثوريا5
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ء
علىمسيطرةالسلامعليهالحكيمسليمانشخصيةانرأينا

وليس.ذلكعلىقويدليلذكرهولدوران،العربيالعتفكير

،التيجانفينجدولكناالتأثير،هذاسببعنموثقةأخباربأيدينا

منبه:بنلوهب

وارتحل،المنورةالمدينةإلى،فلسطينمناتجهسليمانأن

،بنجراننزلحتىالممنإلىاتجهومنها،المكرمةمكةإلىمنها

واصلثم،ببلقي!صوالمقىسبأ،عاصمة،مأربيريدمنهاوتحرك

عدن)1(.إلىرحل!عه

الكريمالقرانفيوبلقيسسليمان

يمكن،القرآنيةوالاياتالسابقةالروايةبينالمقارنةعند

التالي:النحوعلىبينها،العلاقاتتقريب

،.17:النملأ!جنؤأ!ننن)وخثر

016.-152ص،التيجان،منبهابن)1(
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عاصمتهمنكثيفبجندتحركالسلامعليهسليمانإنأي

ما.جهةإلىمتجها،فلسطينفي،القدس

مبهنحنماذضلؤاالئتلئأثهاننلةنالتائنل3واعكأنؤإ%!حتئ

18،.:النملأ4!لعرونلاوهزوجؤلمعلنننيخطمنكغلا

المحشور،العرمرمالجيشإنأي،للغايةهناحتىإن

الإقليمية.حدودهخارج،س!يرهفيبعيدةنقطةإلىوصلحشرأ،

بينالمكانيةالمسافةتحديدقيالأخرىالآياتتسعفناولا

كعببروايةالآناستعناف!ذا،الجيوشتمركزوموقعمارب

العاصمةعنبعيدغيريكنلمسليمانإن:القولأمكنالأحبار،

.نجرانحتىوصلأي،السنية

القصصمنالقصةتكونأنيتوقعالمرءفإنهنا،ومن

الشعبيةالذاكرةمنتلاسىدهان،الإسلامقبلالعربعرفهالذي

خاصة،اليهودبينالائرةالشعبيةالروايةبهواحتفظتتقريبأ،

تيماءفي،الأبلقإلىالأعىإشاراتنصادفأناسيمالا

.نجران

a a a
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ء
بنعيسىالمسيحمناليهودموقفبيانفيحعتحانيقول

،النصارىيتناقلهكمالا،الكريمالقرآنعنهعثركما،مريم

فيالنصارىلاعتقادورفض.،نبوتهاليهودلتكذيبدحضوفي

نبوته:

مريمابناليهودعادىالذيلهان

)1(مرسلالعرشذيعندمنأتىرسول

لتوواةا

سابقيها.منالعربيالشعرفيدورانأالمفرداتأقلوهي

الهذلي:الغيصخرقولهذافمن

)3(والحرموالأركانوالبيتوالنورمجتهداوالتوراةبالثهحلفت

لسامريونا

في،خبرهفيجأءكماالسامري!،داذكرمنهاندرةوأقل

302.صا%ا،حسانديوان)1(

.131ص،أمويونضعرأء(2)
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ققال)؟(:هذامثلعنالبارقيسراقةعئروقد.الكريمالقران

ويخورحولهيعكفوالعجلبقومهضلغداةكألسامرئما

94.ص،صرافةدبوان)1(

a a a
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ء
السلامعليههوسى

الأنبياءعنالمشوشةالتوراتيةالمعلوماتانواضحأبدا

العربية،الذاكرةمنتمامأاختفتقد،إسرانيلبنيمنوالرسل

بنكعبقولذلكفمنمكانها،تحتلالقرآنيةالقصةواخذت

مالك:

)1(المقطمالمنيفالطورجبلعلىجهرةاللهكلمموسىيكفإن

حدتصلالتي،المعهردةجسارتهفي،الفرزدقويقول

الاتي:الاولالبيتفيكما،البذاءة

البقرااختارهامرسىكانالتيبعضعييرهمجرذانخسبواأخالهم

الحجرا)3(بهفتواحجرأببعضهاضربوالوالأمواتبهايحياصفراء

الكريم:بالقرانواضحتاثرفيالأخطلويقول

.27.ص،مالكبنكعبديوان)1(

284.ص،%ا،الصاويتحقيق،الفرزدقديوان(2)
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بالنصر)1(أئديومموسىكحيةحيةللتغلبييننهضتفقد

العقيلي:القحيفويقول

)2(بلاللهوصامصلىومنموسىالتوراةومعلمأما

لليهودالاجتماعيالأثر

الحياةفيلليهودالاجتماعيالأثرجوانبعننبحثعندما

فاليهودتمامأ،معدومأيكونيكادالأثرذلكاننجد،العربية

نظرةالوثنيونالعربإليهمينظر،انعزاليةمجتمعاتفيعاسوا

اليهود،منالعزاوجفيالعلاقةتلكمنشيئأصادفناوربما،دونية

قريض)3(.مناليهودياتابناءعنقيلكما

الدينيالأثر

والمرة،قيمةذادينأاليهوديالدينيعذونالعربيكنلم

القرانخطابفيكاندينيأاليهودسأنفيهاارتفعالتيالأولى

فيوصلواتهممعابدهمفوصفوا،العربأمادا،الكتاباهلبدالهم

بتاثيرأنهشكولاوالمدير،التبجيلوليى،التشبيهمعرض

الأسلت:بنقي!سأبوقالالكريمالقران

)4(كفيتقدذلككلوقدسقورىويهودعندهمزينة

187.صحاسبة-ا،،الأخطلشعر)1(

95.صهالثعراء،فحولطبقات،سلامابن)2(

705.-605صالممق،،حيبابن)3(

7.اص،الأطتابندبوان)،(
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)1(:كذلكوقال

عضالذكرتإذاأمركلودانتيهودهودتوله

:فقال،عندهالصورةهذهانتقضتماوسرعان

)2(سكولبذياليهوددينومايهوداكناربنافلولا

منالدينيالموقفوتبين،الإسلامدعائماسعقرتولما

للحقوالتنكر،والخيانةللغدررمزأاليهودأصبحهذا،بعداليهود

:البصرةأو،الكوفةأهلفيحطانبنعمرانيقول؟والإحسان

ت!نصراقدمنبعضأوتؤملهمعليهماليهودبعضبجثتفلو

)3(.00.رض!ينالقالوا

فهماليهود.هم،الدينلحمقةيضربأنيمكنمعلفأسوأ

أحدهم:قالاكم

فضيعوهالكتابأوتواهم

0(بوزالتوراةعنعضيفهم

قالولهذا،الضلالهياليهودفيعقليةخاصيةأهمإن

الكاتب:حنظلة

86.صنفه،المصدر)1(

هـالجبل".الب!لدانمعجم،ياقوت)2(

.أكسكر!،نفسهالمصدر)3(

495.ص،السبعالقصائدشرح،الأنباريابن)4(
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النصارىاوكاليهودوكانوا

السببلا)1(ضلواكفهمسوا:

السبت،بيوميتمسكونفهم،وضلالجهالةأهلواليهود

يوملأنهبل،والمستحبةالمباركةاللهأياممنيومأنهعلىلا

:المجنونيقرلهذاوفي،والارادةالقوىفيهتتعطل

اليهود)3(منذاكيومكأنيبليلىكلفيمنالسبتأحب

كيرالكتفبهذالليهرداحتقارأإلاالبتيعنيولا

.المعقول

صفاتبكلمقترنأ،اليهوديأواليهود،ذكرأصبحوهكذا

فيمضريؤنب؟الأسديالزبيربنعبداللهيقول.واللؤمالخسة

بنيمنرجليدعلىالمختار،ايام،خارجةبنأسماءدارهدم

:اليهوديمنزلةفيويجعلهالمخعار،شرطةعلىكان،عجل

ويهودهاداركمفيالقرىمجوسبكمسطتإذلكمتباتغضبواألم

عتودهاالميوسشبلفينبكمابشرطةفيكمالعجلييهدمها

نشيدها)3(باقسنعاءغدرةعلىثوبهاليهوديلفلقدلعمري

.rMص،4ص،والملوكالرسلناريخ،الطبري1()

.118ص،الحجونديوان)2(

(r)77.ص،الأ!يالزيربنعبداللهشعر

لثدها؟.حولعليهوأتى،وقوى،رعىما،المعزىأولادمنالمتود؟

صونها.
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بصفاتيتصفونلأنهماليهرد،إلىزيادأفينسب،الفرزدقأما

:الضلال

اليهود)!(إلىانتسبتشنتهـانال!نصارىإلىانتسبتشصضتفإن

يقولأبدأ؟الحقإلىتهتديلا،ضالةأمةدينيأاليهودإن

:المخضرمالأمويالعاعر،فروخبنالسائب

(Tاليهود)الحقعنضلتكما...ضلوالقد

غير،المكانةساقطاليهود،بديندانمنفكلولهذا،

:الرايسديد

اليهود)3(ديقودنتأماميجعلتفلو

التاريخ،مراحلعلىاليهودعنالصورةهذهثب!توقد

زياد:بنيحعىفيبعار،يقول

المسئبتا)4(السوادخنزيروأسبهتعلجةوأمكيهوديأبوك

اليهود.:وأولها،والدناءةالحقارةمصادركلهذاجمعلقد

إليهالألفاظأقربكانت،وضتمدستمنفكلولهذا،

.يهودي:هي

17.اص،حاضية،%ا،الصاوينحقيئ،الفرزدقديوان(1)

154.ص،الهمياننكت،المفدي)2(

(r)172ص،2ص،الأوائل،العكري.

.742ص،اص،سار،يوانهد(4)
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صالح:بنأحمدقيالبحترييةول

الكبز)؟(ب!حدىومافقذناهقطرئليهوديفقدنا

تعالى:قولهفيلليهودالكريمالقرانبتصويرالعربتأثرلقد

اللهتمنهصنألبةعندمثوفيذلكينبثرأثننكمهل)تل

ت!ناثزأؤلئكألظغوتوعبدوالحنازيرأتتردةمغموجملعلةوغفمب

06،.:الماندةأ!!ألنيلمواشعنواضل

القرودإخوةيا:لهمالمسلصونقالالآيةهذهنزلتفعندما

افعتضاحا)3(.رؤوسهمفنكسواوالخنازير!

القاثل:قولجاءوهكذا،

القرود)3(إخوةاليهودإناليهودعلىالثهفلعنة

جرير:قولالهجاءهذاومن

س!بطاكانالمناخرذاأتزعم

أباكاونزعمهيهوديا

وأنا،فضمخ،إسرائيلبنيمنكانالخنزيرأنتزعم:يقول

)4(.أبوكأنهازعم

239.ص%2،،البحتريدبران(?)

قرية.ةمطربل

236.صج!،،الفرآنلأحكامالجامعالقرطبى،)2(

(r)نف!ه.المصدر

1.4اص،جريرديران4()

الخزير.:الماخرذو
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لم،إليهمالناسنظرةفإن،أسلماليهودبعضأنورغم

الحماقاتمنحماقةعنتصرفاتهعئرتإذاسيمالا،حسنةتكن

الحكيم،اللههبة،الزمانأوحدقهذا؟بهمالتصقتالعي

وأصابه،عمرهآخرفيفأسلممعكبرأ،يهوديأكانالمضهور،

نأبعد،جصدهعلىالأفاعيبتسليطنفسهفعالج،الجذام

فيهفقال،وعمي،الجذاممنفبرىء،نهشهفيفبالغتجؤعها،

له:والمنافسوالأطباء،النصارىسيخالتلميذ،ابن

فيهمنفيهتبدوتكلمإذاحماقتهمنيهوديصديقلنا

)1(التيهمنيخرجلمبعدكأنهمنزلةمنهاعلىوالكلبيتيه

وزير،الفلاحيكانمتأخرأ،الحكيمأسلموكما

يهوديأ،الهجريالخامسالقرنفي،الفاطميالخليفةالمسعنصر،

أيضا.يهوديآ،الدولةمدير،التستريسعيدأبووكان.وأسلم

نأيبدولأنهالاعتبار،فيتؤخذأنيجبسياسيةظاهرةوهذه

إلىللوصولمنظمتخطيطوراءكانا-كفسابنوقبلهما-هذين

خاقانبنالحسنيقول؟الفاطميةالدولةفيالقيادةمراكز

يهجوهما:

ملكواوقدآمالهمغايةبلغواقدالزمانهذايهود

والملكالمسعتثارومنهمعندهموالمالمنهمالعز

)3(الفلكتهودقدتهؤذوالكمنصحتقدإنيمصرأهليا

.684ص،المدفونالك!نز،البوطي(1)

.202-02اص%2،المحاضرةحن)2(
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لقيهاالتيالح!شةالمعاملةاستعراضإلىحاجةفيولسنا

الإساراتإحدىتثيرولكن،الأندلسفيالمسلمينمناليهود

إنه:،عنهحيدةلاواحدهدفتحقيقإلىيسعونانهمإلى

،الحكامبهميثقحينوخزاثها،الدولةمقدراتعلىالاستيلاء

المسلمين.شأنمنمسقطينمشانهم،منئغلين،ويأتمنونهم

يتولاهبمكسطولبوقد،الزكرميالعروضيحفصأبويقول

:يهودي

فيناوالمروةالسصريعةحكمخالفتملقددانيةأهليا

الديناالإلهنسخترىامرتمابضدتأمرونأراكمليما

طلبونا)1(بجزيةاليهودوأرىبجزيةلليهودنطالبكنا

فيساثعهوبل،زمندونزمنعلىقاصرأالأمروليس

:(مصرفيجرىغقا،الج!برتييحكيهفيماهذانجد،زمنكل

علىالعساكرقامتالسنةمنرمضانععرثالثل!وقي

الزميقة،فيوطرحوهرجلهمنوجروه،وقتلوهالبهوديياسف

بعدالجمعةيوموذلك.واحرقوهحطبأفجمعواالرعاياوقامت

عليدولةفيالضرببدارملتزمأكانانهذلكوصبب.الصلاة

مصراحوالعنوصنل،إسلامبولإلىطلبنم،الم!نفصلباسا

وخنالمعتاد،عنزيادةالخزينةبتحصيلوالتزمأمورأ،فأملى

مناليهودتلقعهمصرحضرولما،مخدثاتإخذاثبمكره

.6مزكز5،موتيا(1)

f.-.8صالآثار،عجائب)2( Alالكعة،اليهود؟منالث!كرىوانظر

77.ص،ا،ندليالأدب
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بها،حضرالتيالأوامروفرئت،الديوانإلىوأطلعوه،بولاق

فيبذلكالنداءواسهروتنفيذها،إجرائهاعلىالباساووافقه

إلىالتلدوأعيانالتجاروتوجه،الناصفاغعممصر،سوارع

وطلعواوالصناجقالأمراءفرجمب.ذلكفيوراجعوهمالامراء،

عليهفقاموا.يرضيهملابمافجاوبهمالباضا،وفاوضواالقلعةإلى

تسليمه،منفامتنعاليهودييسلمهمانوسالوه،واحدةقؤفة

فيبوضعهفأمرهم،منهأخذهعلىوصمموا،عليطفاغلظوا

بهففعلواأمرهفيينظرواحتى،عليهيشوشواولاالعرقانة)1(،

اليهودييملمهمأنوطلبواالباضاعلىالجندفقامت.أمرهمكما

بهوفعلواوأخرجوهالمجنإلىفمضوا،فامتنعليقعلوهالمذكرر

ذكر.ما

:الحجازيالبدريحسنالثخيقولذلكوفي

الإلهعليهأخنىيهوديخلبمصر
بقاهكربهسوةعني!غليظقط

علاهجوادلهأتاناصومبعشر
ووراهأمامهسعيأتشتدوالناس
لرداهقادةماوفيهأفزوفغة

حلاهسقئرونمصردينارأنمن
سواهبنقضفيهنقشيبدلوالقرش
حواهممابالنقصقفرأالمالليأخذ

قفاهقصواقمقماعليهمقمقفحين

اللطافي.الحوضداخلللجىمكانالعرقانة(1)
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غناهغتاأزالصقالذيبصاربم
تراهوالعانمونحزقوهذاوبعد
حكاهالهباءفيهرمادآاستحالحتى

تحاهقدمابثسيااليهوديذاكبئعىيا

نجناهماعلىبهفعلوهمانعميا

لوصاياتنفيذأ،طباعهمهيوتلكاليهود،ديدنذلك

يتداولها،ومكتوبةشفهيةسريةسرائعفيوأجيالأأحقابأسجلوها

تمقتهم،الأقوامأنيدركونوهم.صغارهموي!نفذها،أحبارهم

معوالنكيف،التلونعلىقادرونولكنهم،غدرهموتخشى

ويتقربون،تاريخهموأعداؤهمخصومهمينسىحتى،الظروف

إليه.الوصولراموامافينالوا،إليهم

ناسفييقولالذي،الفزاريقتدبنصالحأبوهذايمثل

اليهود:منخالطهم

يريبدينمنكانماعلىصدقرجالاليهودفيوجدنا

الحليبخالطهالماءلمثلعريضوابنيإننيلعمرك

كسوب)1(أبداماجدلحلةوانياكتستهماخليلان

الخطر،مكمنيعلم،المسلمللعربينموذج،صالحأبو

مستسلمهوف!ذا،مأمنهمناليهوديأتيه،النسيانسريعولكنه

خليله.وعدوه،الحليبخالطهالماءكمثلمذعن

.751،%ه،انالحير،حظالجا(1)
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فياليهودعرضهالذيالجسديالإغراءأنشكولا

نفسي،إغراءالإسلامفيصاحبه،والإسلامالجاهليةفيحاناتهم

قوله:في،واضحبشكل.3!()تالثقفيمحجنأبولنايصوره

نحانرزيانججازنياليثلأثوطزبتيهوذضاختؤقاإني

جالزخعنضانتقبقيبانجفايناخذاقذاليهو؟فيالخنيرآنجنةوتؤلا

أرىمااليهودالحبرابنةتقول

ذاكروللقبإلامحجنأبا

تيمتال!يهوديالحبرابنةف!ن

زاجر)؟(سميةمنليفهلفؤادي

إذافإنه،ذلكبعدأما،الإسلامصدرفيكانهذاولكن

أتربالجنسف!ن،والسياسةبالدهاءالوصولاليهودعلىتعذر

واضحأجالنموهذانجدالآخر،قلبإلىالوصولإلىالوسائل

:يقوللأحدهم،الصورةهذهفي

لهلونيالهوىصبغمتهود

تذكارهالهوىفيقلبيوأذاب

عسليهصفرتيمنفكأنني
)2(زنارهدقتيمنوكأنني

(t)46.ص،صجنأبيديوان

لهطربتوما.الطريقعنالمانل:الجائر.الجلفيالطريق:النقب

.التوراةيعياليهود:

(Y)3؟ص%2،الظرفا.،حماسة،الزوزني\.
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أجلمن،طريقةبأيةالمتعةطالبيلإيقاعالاستعدادإنه

.المالاقتناء

:يرددونكانرا،العربف!نهذا،كلمنالركموعلى

لين"أ؟".منلهابدلاوبهود5

هـدقولون:

")2(.اللبننقدبهابحسنلا..!يهود.

فضحعلىويشدداليهود،منيحذرجاءالإصلامأنمع

فيالعربوكان،محرفدينهمانويبينهم،وخفاياهمبواطنهم

أحمر:ابنيقولحسبماالإسلامقوة

هدر)3(دينهمطفامأيهوذولانسكجزيةعلينانصارىولا

جرير:قولهوهذاكلخلاصةإن

معادا)4(ترجولايهوذضلالعقالبنيخل!الثهأضل

اللهجعلوافهم؟الحياةفىاليهودفلسفةعنيكثمفوالبيت

ماربهملعحقيقالدينسخرواثم،وحدهملهمرئأ،شانهتعالى

انتماءهويجمعهموما،دينهمجوهرفيبالاخرةايمانفلا،الدنيوية

إنهبهذا؟اليهوديقتنعوكيف؟اليهوديةالقوميةشعارتحتالماللراس

.الاطمئنانوعدمللرفضالمستمرتعرضهمسزهوثم،بقاثهمسز

462.ص،والناججالماهلرسالة،المعري)1(

ء64هص،نفهالمصدر(2)

601.صأحمر،ابنثعر)3(

142.صجرير،ديوان)4(
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العربجزيرةفياليهود

المقأخرةالعصورفي

الحجازشماليهود

يأتي:ماواليهود""العربكتابهفيسوسةأورد

قدالجزيرةفيالمثهورةالعربيةالقبائلأنيؤكدما،وهناك

خارجباليهودتندمجولمالعربيةوعاداتهاتقاليدهاعلىحافظت

القرنفيدؤنهاالتيرحلعهفيالعطيليبنيامينفيروي،الجزيرة

الجزيرةفيمتهودةعربيةقبيلةوجودعنالميلادبعدعشرالعاني

اليهوديالديناقتبستقدكانتركاببنيقبيلةتدعىالعربية

القبيلةهذهأفرادظلبلباليهودتندمجأنغيرمنولكن

:فيقولالأجداد،عنورثوهاالتيالعربيةتقاليدهمعلىمحافظين

اليمنبينالواقعةالصحراءبهاويقصد-الصحراءهذهإوفي

يقيمتيماءوفيتيماء.عضاثرمنركاببنيمضارب-والعراق

امتدادهالأرجاء،وايعصقعوهيحنانالأكبروزعيمهمسيخهم

الكبيرةالقلاعوفيهاالضماليةالجبالبينيومأعضرصتةمحيرة

معيخرجونوأهلها.اجنبيةسيطرةلأيةتخضعلاالتيالحصينة

الأماكنفيوالكسبللغزوالعربأبناءمنواحلافهمجيرانهم
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ا.اليمنأرضفيالغزوعيشهلعحشوناعرابوهم.البع!دة

يقطنونيزالونلاإإنهم:المقدسالكتابقاموسعنهمويقول

لهمولي!،المدينةمنالعرقيالثممالإلىجبليةبلادفي

ديانمهملأنالقرافليرافقواأنيمك!نهمولاآسيةيهودمععلاقات

بالصحارىمحاطهبلادهمانمعالسبصلومبالسفرلهملحمحلا

معإلامنهاالخروجأوإليهاالدخوليستحيليكادحتى

بنحومكةبجوارالركابيينعددولفالرحالةويقدرإ.القوافل

6)1(.نسمة00006

القبائلبعضأنعلىيدلماايضأداوهناك:يقولكما

العربيةالقبائلبقايافمن،ظهورهبعدالإسلامإلىمالتالمتهودة

فيقبيلةظهورهبعدالإسلاماعتنقتالتيالجزيرةفيالمعهودة

سنةالعربيةالجزيرةارتادالذيدوتيالرحالةيفيدخيبر،منطقة

ولك!نهممسلمونأهلهاخيبرنواحيفيقريةهناك"إن:1875

ولااليهوديةوالتعاليمالتقاليدبعضعلىمحافظينيزالونلأ

")3(.المجاورةالمبائلمنغيرهميخالطون

سيثأ،العربيةالصحراءفيركاببنيعننعلملاونحن

العاني.الزعميؤيدماهناكولي!

الصهيونيةمفعرياتمنهيالمزاعمهذهأنونحسب

مبلالدقةيتحرىانبسوسةجديراكانوقد،الآثمةومخططاتها

عربيمصدرإلىتستندلاالتيالأخبارهذهمثليسجلأن

اتحاد:ركابإبنو:أنيعلمانعليهكانأنهسيما،موثوق

557.-556صواليهرد،العرب)1(

557.ص،نفهالمرجع(2)

015http://kotob.has.it



علىوالمياحعبودةبينلواقعةالمنطقةفييسكنعظيمعشائري

حنىالشطرةمنالممتدةالمنطقةفيالفراتمنالغربيةالضفة

مسلمة.قبائلوهمدا)1(بالعراقالحيمدينة

الجاهلحةفييقعلمماوهوعقلأ،هذايجوزوكيف

الطريقة،بهذهيعيضونحقأ،يهودأكانوالوهؤلاءإنالجهلاء؟

تفاخروالأسعارالاخبارمنولجاءابتلاعأ،الأعرابلابتلعهم

كانالذيسوسةوصاحبهالتطيليبنيامينانويبدو.بهوتمادح

له،المعاصرةركاببنيعشائرعندالخبريتحرىأنعليه

أسرمنوهيسوسةآلإأسرتنا:يقولأنهسيما،والمجاورة

الفراتساحلعلىاستقرتالتيالمتهودةالعربيةالقباثل

العلممع،صهيونيهدفمنأحدهمايخللمإن-!)2(الأوسط

لاحظ-أصلأاليهوداثاراسعكشافبهدفكانتالتطييرحلةأن

الدينيةللمعارفضبطوعدم،جاهلعةاثارالعععائرهذهعلى

نتيجة،منهمالإسلامىالسلوكواضمحلال،الصلاةسيمالا

،الميلاديعشرالثانيالقرنأي،الزمانذلكفي،لتبديهم

منبمرحلةتمرالعربيةالجزيرةصحراءوكانت،الهجريالسابع

كما-ارتباطهمأنخاصةيهود،هؤلاءانفظن-والأميةالجهل

بعضإلىتقديرأقلعلى،التطيليأسارولوبتيماء.-يقول

الباديةوكانتالصصعر،تطويل:مثلوذلكإقناعنالأمكنه،عاداتهم

الممىصوصةحدد.فقد%4،المستدرك،العربمبانلمعجم،كحالة)1(

من"ركاب،الاسمتحملأخرىقباثلهناكف!نهـالا،،،ركاببهبنو

2،بر،نفسهالمصدرانظر:ايضأ،ملمةمبائلوهيبنو،،5غير

443.-442ص

07.-صءهوانظر01،اص،قرننصففيحياتي،صوسة)2(
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يمارسوندينيينرؤساءوجودأوباستمرار،للحلاقةفهياةغير

بعضوتحريم،الذبححتىأو،الدينبةالطقوسمننوعأ

إلخ)1(....الحيوانات

اليمنيهود

فيالمعتديالكيانإنشاءقبلاليمنيهردعددوصلربما

مثلهم،نسمةألفأو.657حواليالى،4891سنة،فلسطبن

فيصفيرةمجموعاتفيمتفرقونوالباقونصنعاء،فيالاف8

منالوسطىالهضبةفيسيمالا.يمنيةقرية035حرالي

بحواليالانفلسطينإلىهاجرمنعددويقدر)2(،اليمن

3(.)يمنييهودي0000003

!!!

اليهودية.واتقايدالدينفيجولةهذا(فيانظر)1(

.14ص،ايمنيهود،ميأن(2)

124.ص،نفسهالمرجع)3(
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اليهود"صملادعاء

ء!

غبارولا،التوراةعلىوالمعاعرونالقدماءالكتابيعتمد

موسى،كتبهاالتيالتوراةهيليستالتوراةهذهأنغير،ذلكعلى

.والخداعالتزييفإلىمواضعهابعضفييصلتحريفأخزفتفقد

عالجناهموثوقأتاريخيأمصدرأالتوراةعلىالاعتمادوأمر

أمأ".المحدثينالعربالكتابعلىالعوراة"خطر:كتابفي

نألزعم،صهيونيمخططتنفيذفهويشغلنا،الذيالاخرالأمر

منحتىأووالحجاز،اليمنمنجاءا،العبريةواللغةاليهود

العلمي،البحثطرقعلىأبدأنععرضلاونحن.السراةعسير

ليسفهو،سياسيةأهدافأيخدمكانإذاالعلميالبحثأنغير

وتدمير.تخريبوانمابحثآ،

قبلالإسرائمليةالعربيةالعلاقاتأولهما:كتابانيديناوبين

مارغيلوث.د.ص:لمؤلفه:الإسلام

كمال:لمؤلفه:العربجزيرةمنجاءتالتوراة:والاخر

الصليبي.
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خاليأ.كانأنهلوعرضا،المادةعرضابحقالرجلينوكلا

علىاعتمدالرجلينوكلا،وئتعيخذىمنهجالكانالشر،من

فلاالقارىء،إلىاستخدامهاسروريتسربأنتسمحبطريقةاللغة

.استيقاظيرخزهأوتنب!يهآ،يتلقىأنبعدإلاببواطنهايحس

وأ،اليمنفيجذورألليهودأنذاكأوهذاادعىوسواء

فإنمصر،فيئقعاأو،فلسطينأوالحجاز،سمالأوعسير،

فاليهودية،وجريمةاععداءيعدهذا،تثبيتباحثأيمحاولة

...وسمروحمروبيضسودواليهودوجنصا،أصلأوليس،دين

لكيثبتوالتاريخمقدسأ،دمأأو،أزرقجنسأوليسوا،إلخ

إلىجماعاتخرجوامصرومنمصر،إلىأفرادأقدمواأنهم

منطردواأنهميكذبكلاوالتاريخفغيرهما.،ففلسطينس!يناء،

بينعاشواأنهميعلمكوالتاريخمنا.منوأجلوا،هناك

وما،لغتهمعنفتخلوا،والإسلامالعربدياروفي،المسلمين

.السامياتكأخواتهاساميةلغةهيهـانما،عرقيةبلغةهي

وأالعربجزيرةفيتنبتلماللغةهذهأنيمدقكوالتاريخ

فاكسبهاالجماعاتهذهبهاتحدثتوإنمامصر،أوفلسط!ين

اللغةفقهعلميعبتفكيف،وقداسةاحعرامآاليهوديالدين

وبالتالي،،العربجزيرةمنجاءتالعبريةأنالفيلولوجيا!،لا

سياسىمخططهوهذاأليسسكانها،أصلهمفاليهود

الصليبي؟ويطوره،ماركليوتينفذه،صهيوفي

a!!
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ا!سرائيليةالعبريهالع!!اتء

غليوثهار
منالعبريةالألفاظرحلةتتغبالإمكانانمارغليوثيذعى

بينالكبيرالعثابهذلكودليل.العكسوليس،فلسطينإلىاليمن

يفوتلاوحعى)1(.العبريةواللغةالجنوبيةالعربيةاللغةألفاظ

لاالعربجزيرةفياللغةتأصيلأنيذعيالفرصةمارغليوث

الأسماءإلىإسارةفيوذلك،الجزيرةمناليهوداصلأنيعني

لأنه،الأرضينبينالجمعيريدإنهأي،فلسطينأي)3(،الكنعانية

.(r)الاتماءذلكعلىفيؤكدهذا،بعديعود

الأسماء،ثابهإلىعمدذلكمارغليوثيحققانولأجل

كالسبعية،العربيةالجزيرةلغاتكلفي،المعنوبةقرابتهاأو

تلكمثلعلىواستدل...والقعبانية،واللحيانية،والحميرية

جزيرةمنالهجراتوبطبيعة،الوثنيةالدينيةبالإساراتالعلاقة

.العرب

)1(.8.TheRelation, p

()20.0.4.iطI

(Ibid..01.P (r

log
http://kotob.has.it



قوله:،المثبوهةنتاثجهومن

تنقلاتفينفكرانإلايسعنالاالاقتراضاتهذهإزاءإإننا

شبهأوالبدويالارتحالتثبهلاوهي،استيطانلهاكان،بشرية

وتاريخهاإ)1(.،السياسيةذكراهامعهاتحملتنقلاتانها؟البدوي

دينيةخصومةإلىنهايتهفيالكتابيتحولذلككلومع

أنكرالذيمارغليوثانونجدلليهرد،انتصارأ،الإسلامضد

ليذعيهنايعود،الجاهليالشعرفي6إالرحمنكلمةيومذات

وأسبميها.قدمها

فيكعابإلى،اللغةفيكتابمنالكتابيتحولوهكذا

ويكون.الإسلامعلىالمبطنالهجومفيكتابإلىثم،السياسة

فيحقألليهودأنوهو:ألامفضوحأ،هذاكلوراءمنالهدف

.الأحداثيسبق،سيتاسيصوتوذلك،العربأرض

a a a

(.ء.ه.!نيأ1)
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العربجزيرةمنجاءتالتوراةء

الصليبيكمال
علىبناءتتعددكماالمعاصر،البحثمجالاتتتعددصىاذ

فكرتهإقامةسبيلفيالباحثإليهايلجأالميالتط!بيقمناهجذلك

الجديرالميدانولعل.موضوعهمعالجةورائهامنيريدالتي

وتمبح.الشفاهيةالمأثوراتميدانهوالفترةهذهفيبالتنويه

بلجدأ،كبيرةالرحبالميدانهذافيالخوضعندالاحتمالات

عندماهوالحالةهذهمثلفيالخطرإنجدأ.مضفلةتكونوقد

،الجماعاتمنجماعةلدىالدينىبالمععقدالبحثيصطدم

الإسلامي.الدينواهمهاالثلاثةالسماويةالأديانالأخصوعلى

يأتجاربهمالفولكلورعلماءفيهاأجرىالتيالوثنيةالأديانأما

وجزرتاهيعيوسكان،بورونديالبوسنجو،رواندا،الكوبا،قبائل

خياليأماديأتعاملأأديانهامعتتعاملعجموعاتفهؤلاءالبيليو،

اكبر.بتحدياتيجابهعندماسعائرهمنكثيرعنابتنازليمكن

ولكنهحياديأ،علميايبدوبأسلوبكتابهالصليبيكتبلفد

عل.منسواههممنإلىينظرالذي،بنفهالمععزأسلوب

تهامة،إلىالفلسطينيةالأماكناسماءتسرعبكلنقلولذلك

بحثه؟منطقةيوسعأحيانآوكان؟ونجرانوعسير،،وجيزان
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وجيزانتهامةمنطقةأنجغرافيأالمعلومومننجد.لتشمل

تعيثىأنالسهلمنليىإنهثم.بالذاتعسيرعنكليةمخعلفة

تصلبل،المناطقهذهكلفياليهوديةكالأقلياتأقليات

فتراتمنالرغمعلىوهذا،الطائفمرتفعاتحتىحدودهم

فياليهوديةالدويلاتلهاتعرضتالذيوالانهيارالتدهور

وغزوات،بينهمالطاحنةالمعاركاهمهامنولعلنفسها،فلسطين

التحريرمنالقريبةوالفترة.دارهمعقرفيلهمالأسوريين

إلىمنهالعائدينالي!هودأسماءيعددالصلييراحالذي،البابلي

وهذا،الزمنعمرفيبعيدةليستفترة،الجنوبيةوالمنطقةعسير

فهو،احتياطاتهكلومع.ذلكغيرافترضالشعبيالتراثهو

جميعهمجرLAD:فيقولمنهينهضلامأزقفييقعبالذاتهنا

مصر،كانتربمامصر،أوالمصرمةأرضإلىد!اخوته()يوسف

أرض5إلىالعبريةمصريمصر!ترجمةالأصحمنلأننظرا

النسبة،مصريموجمعها،ممريكلمةتكونحيثمصر"،أهل

مصر".إلى

المصرامةأوالمصرمةوليسىالمعروفةمصرمصريمفهنا

هيةشيشانق!حملةفيمصرتكونلاإذنفلماذا،يزعمكما

)5(.والتعسفللتمحلداعهناولي!مصر

فيجاءتكما،الخلققصةأنتاكيدإلىانتقلنال!اذا

:فقالالمنالطةمذهعلىالهوارىمحمدالدكتوراصتاذناعلق()0

أوةبضيريم:الجمعصينةعلىليستالعبريةفيمصركلمةإن

وزنعلىوهي،يضريم:بالحبرية6!مصر.مصريومفردها،يضيرييم

الننى.
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الكريمالقرانفيالإنسانخلققصةف!ن،محرفةقصةالتوراة

ف!تلكالاختلافمنالقمتينبينماومع،ادمخروجإلىتث!ير

العلياللهكلاموهذا،المسلمونالعلماءيسميهاكماإسرائيليات

يستوعبوأنالدقةي!تحزىأنبالباحثحريأكانفلقدالقدير،

ثممعينةأرضيةبمعنطقة)عدن(تفسيرإلىيتسرعولاالمضمونات

بيشة.واديتفرعاتفيوحدودمساحةذاتعندههي

يلجأأنهوجدناالكاتبأسلوبإلىذلكبعدالعفتنالراذا

تليقلاعباراتوهي،التشكيكوعدماليقينيةالعباراتإلىكثيرأ

التيالألفاظبضاعتهوأنخاصةعلميايعت!برهبحثأيكتببمن

علىوكلناهو،فيهاويقولأنافيهاواقولانتفيهاتقول

.صواب

صفجآنضربأن،إذن،الأففلمن5:يقولفهووأخيرأ

نأبهحريأوكان"العبرانيينأمرفياليومحعىالعلماء،قالهعما

بينالتيفالتوراة،المحرفةالتوراةعنصفحألنفرب:أيضأيقول

إلىمنهاأقربالقصصإلىوهي،ذلكفيريبلا،محرفةايدينا

إسماعيلذبحقصةفيواضحوالتحريف.العاريخيةالمرويات

القرآنفيوردماضوءعلىعرضهامنوبدلأ.ب!سحاقواسمبداله

عادعنأخبارألنايذكرالجنوبيالعربيبالمنطقومناقثعتهاالكريم

إلىيشرلمولكنهاليهود،لدولةالمعاصرةالدولةوسبأوثمود،

الواردةوالقصة،حاذاهمأوجاورهمممنأنهمعلىالأقوامهؤلاء

والرتيتتنل!هئمأترأهوجدت)إقسبأملكةعنالكريمالقرانفي

نأإلىوضوحبكلتش!ير!!عظيصعرثىولهاضؤيصلهن

المتصورغيرمنإنهثمسبأ،لمملكةمحاذيةليستسليمانمملكة

اتصالبينهمايكونولا،عظيمتانمملكتانتتحاذىأنعقلأ
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مملكةتكونأنيعقلفهلاليمنقىسبأمملكةكانتفإذامباسر،

إلاسيئأعنهاسليمانيعلمولاأميالببضعةجنوبيهافيسليمان

حكمهبدايةفيكانذلكانافترضنالوحتىالهدهد!داطريقعن

.بلادهرقعةتوسغإلىوتطلعه

سيشانقحملةأنعلىيصرفهو،مماثلةاخرىونقطة

المصرمةقريةبانهامصرويفسر،المملكةجنوبىعلىكانت

ومع.مشيطوخميسابهابينعسيرمرتفعاتفي)المصرامة(

كلقاصرالتفشرهذافإنالتاريخيةالوقالعلكلذلكمخالفة

أمرهويرويكمابجيزانسيشانقمرورلأنوذلكالقصور،

محنكأقاثدأأنبدلاخطرةمنطقةبالذاتجيزانوتعتبرصعب،

رجالهبعبورللمجازفةحسابالفعملقدشثانق"5مثل

الحمولةثقيلةعسكريةقوةتتعدىانيعقلهلثم،هنالك

منالركمعلىالجبالأعاليإلىلتصلتهامةساحلوالحركة

جنودهأنالعلممع،المميتةوال!بيئيةالقاسيةالجبليةالظروف

؟الأوضاعتلكمثليالفوالمالمصربون

المصرامةاععبارعلىبناءالألفاظفيالباحثتصرفومن

تلكفيبيعقدكانالسلامعليهيوسفبانرأيهمصرهي

ظروفأانعلىتدلالمعتمدةالتاريخيةالوقائعانومع.القرية

فيها،كانيهوديأتجمعآوان)الفرعونية(بمصرمرتاقتصادية

كفا،المحنمنالبلادانقذتاقت!صاديةسخصيةبروزثمومن

،السلامعليهيوسفالنبيعنأيضآ،الكريمالقرآنذلكحكى

!هذه:الذبحعمليةعنيقولأنإلىسططأيذهبالباحثفإن

".القديمالعالمميثولوجياتبسائرجدأسبيهة،خالصةمي!ثولوجية

وثنيةأقكارأتبنتالتيالتوراتيةالحكايةواقعمنصحيحهذا
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القصصواقعمنولكنهأصلا،المحرفةبمعتقداتهاومزجتها

وليس،والسنةبالكتابثابتفهوالأطروحةلتلكمخالفالقراني

ولنا.الكريمالقرانوحقالقالتوراةخرافاتبينارتباطأيهناك

كانتإذاالشزر:والنظرالجرأةمنكثيرفينتساءلأنالحق

بسائرجداسبيهةخالصةميثولوجيةإسحاقذبحعملية

منأوردتهماكلتكونلافلماذا،القديمالعالمميعولوجيات

فيعبرانيونهناكوليس.القديمالعالمتراكماتمنهومسميات

عسير؟منجاءتتوراةهناكوليستعسير

الفارىءوعيب!عادةجديرةهذا،كعابناإثباتاتكانتوربما

حريأكانوقد،وعلاقاتهمتحركاتهموطبيعةاليهود،حقيقةإلى

العربجزيرةفياليهودتاريخيدرسواأن-كانواأيأ-بالباحثين

معاييرعليهايطبقواثم،والمكتوبةالشفهبةمروياتهمواقعمن

هذافيثلاثةكتباحدالكتابهذاكانوربما.علميةنقدية

.والصوابالحقعلىتدل،الموضوع

!!!
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ء
اسرائيلشعبوأسرارالتوراةخفايا

قضاياكلمعيتعاملفراح،تهويماتهمعالصليبيانطلق

للتحريف،اعتباردونمن،حقيقيةتاريخيةقفاياانهاعلىالتوراة

أنهاعلىالشفهيةالمروياتعلىواعتمد،والتلاعب،والإضافة

بصلابةعملوااليهودأنالعلمحقيعلمأنهمع،موثوقةمصادر

يحملهذاوكتابه.الأجيالذاكرةمنومسحه،العاريخمسخعلى

ماوأولحولهاءوالنقاشبهاالإدلاءعنالعالميعرقع،مغالطات

معل:،احتماليةعباراتيرددانهالكتابقيمةمنيسقط

.(.96..43.52.55،58،62،-42)صربما

.(.54..35،38،52،)صلعل

38(.)صالمحتملمن

94(.)صالفمكنمن

،54.42_.369365-37،)صيبدو ،.)...f

56(.)صالأرجح
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.(54،24،65،85ص)يأبر

58(.)صالشخصياجتهادي

52(.)صيبدوماعلى

52(.)صنفترضأنيمكننا

كلمة:فيسعخدم،ونقيضهبالشيءيقولوهو

نوح،35،ص،وهابيلقايينقصةوصففي:خرافة

47.61،ص

i-43ص،ادمقصةفي:وأسطورة i.

44.صفايعن،قصة

95.-58،هاص،نوح

البحث،فيالعلميةالعوابتعلىوالعدوانالتمحلهذاإن

:الأخيرةالصليبيعبارةعنهتكثف

إ.العربيةالجزيرةمنمختلفةأجزاء!في

عنالأنظارلتحويلصهيونيأمخططأينفذالصلييإنأي

والشك،للريبةالمجالويفسح،وادعائهمفلسطيناليهوداحتلال

يكنولم،غيرهعنعرقيأمفضلأزالماجنسأاليهودوكأن

فقط.بالدينبتمعكهإلاالسلامعليهالمسيحمجيءقبلتفضيله

الافتراضاتمنلجعلعلميآبحثآالكتابهذاكانولو

وذلك،الدراسةوصائلمنوسيلة،المغالطاتحتىبلوالاحتمالات

والتكوين،بالخفقمعلأالمتعلقة،العالميةالأساطيركليجمعبان

جميعيرجعثم،الكريمبالقرانويحققها،التوراةفيجاءبماويقارنها

الواردةالمفرداتالافأنوسيجد،اسعقاقاتهاإلىوالمواضعالأسماء

يأوشعتطيعجمعاء،البشريةبينمشتركوأسطوريخرافيهوفيما
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هذهيعيدأن-كالصليبيهدامغير-بئاءخصبخيالذيدارس

.عديدةعالميةلغاتإلىوالمواضعالأسماء

لاإنهتغتفر،لامغالطاتكلهفالكتاب،المغالطاتأما

انهمسبقأنعلمنحنلىانما،أسطورةأنهاعلىالأسطورةيعالج

عسيرفيوتحديدأ،العربيةالجزيرةجنوبمنشاهاإن:سيقول

قيلةوأن،أسطورةأنهاعلىالطوفانقصةيفسرفمثلآ،ونجران

66.-56صفالعراق،طويقمرتفعاتإلىاليمنمنانتقلتنوح

إلىانتقلعسير،اواليمنفييوافقهمايجدلمإذاوهو

52.صالمنورةالمدينةفيالحجاز،

يفسرأنههوالصليبييدفيالمنهجسقوطسببإن

مثل:لاءكيفماالأسماء

)ءلخيماآلاسمهابالذاتبيشةو)ديفيقىيةهناكحواء:

.3.صحيه(

ثانويأإلهآكان...لهيبه5أنويبدو5،لهيببمعنى:لهط

بوالقريتياسمهواليوماسمهولعل.لهومعاونألي!هوهتابعأ

وهمالهط(،عناستبدالأ،هطلالأعلفيوربما،)هتلهتلة

33.صبشةواديرأسعندقريتان

قريةهناكزالتوما.هبلالفديمالعربيالإلههو:هابيل

36.صاسمهتحملب!شةواديفي

36.ص)قين(القينلقبيلةالأعلىالجدقين،:قالن

منمختلفةاجزاءفيقرىعلىيطلقاسمهزالما:يهوه

6.اصهيه()ءالهيةآلقريةومنها،العربيةالجزيرة

إلخ....63.66،مصر،ذلكبعدوانظر
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اليهودشعر

الجاهليةفيالشعردراسة

الفسلةالصحيح عير

نفسها،العسميةبهذهاليهودسعريجمعحينالدارسيفاجأ

يضعرية،مادةهعاكتكونأنبدلا،يهوديشعرهنايكونفلكي

مسمىتحتتصنفهسعرعنللحديثالمناسبةتتيسرفلنص!الا

ابنأنصحيحونقد.دارسةحديثعنهونتحدث،بهخاص

سلامابنبعململزمينلسناولكننا،وريقاتلهمأفرد،سلام

أصبحاليهود،إلىالمنسوبالشعرهذاأنسيما،الانبعد

وال!نظر.الحذريس!تدعي،ريبةمبعث

نهجه.علىوساروا،كيرهفعلهسلامابنفعلهوما

الحارثيلاميةفيالتشويهتمكيفرأيناولقد

مثلفيننظربدأناوإذاالسموال!.9:بحثيئفيواختلاطها،

حقولااليهود،إلىأضيفسعرأهناكأننجدالشعر،ذلك

رثاءفيالقرظيةسارةإلىالمنسوبالقولذلكفمن.فيهلهم

أعقابفي،الغساسنةملوكأحدبهمأوقععندمااليهود،

الفطيون:أفعال
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سيماتفنلمرفةباهلي
الرياحتعفيهاحزضبذي

أتلفتهمقريظةمنكهول
والرماحالخزرجيةسيوف

لحالتبحربهمأذنواولو
رداح)1(حربدونهمهنالك

نإقريظةدا.5بذكرالأبياتهذهصحةعلىاحتجوربما

قديمة.فترةإلىيم!تدتاريخهاأنإلا،مقبولة،الفطيونحادثة

:ياقوتيقول

وتغلبوا،المدينةعلىالقديمالزمنفياليهوداستولىالما

ألا:صنةفيهمسنوقدالفطيون،:لهيقالملكلهمكانعليها،

فبلغ،قبلهيفتضهاالذيهويكونحعىزوجهاعلىامرأةتدخل

باليهودوأوقع،المدينةفقصد،اليمنملوكأحد،خبيلةأباذلك

دا)2(.وقتلهم،حرضبذي

،الحدثبروحناخذهـاذ،قديمزمنفيتمت،فالواقعة

نأكما،الموثقةغيرالشفهيةالمروياتعدادفيتفاصيلهف!ن

بالنصر،الخزرجاختصتلصاذاإذ،فيهمطعونفيهالئمعر

صدروالانتقامبينهما؟يفرقلم،والفطيون،الأوسواستبعدت

إحرض".البدانمعجم،ياموت)1(

الأوسحررالذيأن،لاالمدينة5،ياتوتوذكر.نفهالمصدر)2(

هـانصابقأ؟فعلكما،اليمنملوكمنلا،الامملوكمن،والخزرج

بعامة.والأزد،بخاصةغسان:احيانأبال!يمنيفصدونكانوا
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بهمأوقعالذيناليهودترثيسارةإن:نقولهلجميعا؟منهما

الأمركانف!ذا؟الأوسصففيلأنهم،بعاثيومالخزرج

بحادثةالأبياتربطعلىالفديمةالمصادرإجماعنعذالاهكذا،

يهوديةالأبياتفتكونالمعأخرين؟اليهودإقحاممن،الفطيون

الأصل؟يهوديةوليست،الص!نعة

الاتي:النحوعلىالشعر،هذامنالموقفنتبينوسوف

التائئة

غويضبنسعية

الأكاني:فيتعريفهفيجاء

)1(.السموألأخوعاديابنعريضبنسعية

:خبرهفيوجاء

منقومأينادمكان،السموألأخا،عريضبنسعيةإإن

أوقاتفيويزورونه،عندهفيقيمون،وياتونه،والخزرجالأوس

2(.)!اليمنملوكبعضعليهوأغاريخها،زيارتهمألفقد

:السموألنسبمعرضفي،عنهوقال

عادياإلىوينسبونه،ال!نسبفيعريضأيدرجونالناس"أن

،السموألنسبمنالاصلفييسقطعريضأإن:ايجده"،

وبينبينهالجمعيحاولونالذينهم)الناس(،الشعبيةالروايةوان

النسب.فيسعية

.ا؟!اص21%2،فيلأخاا(1)

.711عى،نفهلمصدرا(2)

167http://kotob.has.it



شاعرسعية،انطنالأخبار،فيالتذبذبلهذاونميجة

سخصيةلناانكثصفتأنبعد-الواضحمنانهإلا،جاهلي

هذاعريضبنسعيةأن-تيماء"السموألكاصاحبغيرأخرى

منوواضح،يثربيهودمنهوهـانمالياء،يهودمنليس

بنالسموألعرفواأنهم،النسبفيالشعبيةالروايةتداول

علىالأسطورةصاحب،السموألكلبةولكن،القرظيعريض

تأملنالوأنهحينفيوهذا،ذاكبينيربطونجعلتهم،الذاكرة

سنرىبل،يثربأهلمنسعيةلظهرنفسها،الأغانيروايةفي

هميثربفيهودتيماء،اهلمنوليسخيبر،اهلمنأيضاأنه

الذينوهم،والخزرجالأوسبفتيانمباشراتصالعلىالذين

الحيين.بينالإيقاعثم،والمتعةللهونواديهميفعحون

تجعلالتنالأخباركلفيكماالخبر،ففيهذا،ومع

:يقال،وعزةسهامةأهلثمضحايا،اليهود

حتى،مالهمنفانتسف،اليمنملوكبعضعليهإأغار

أخصب،فلما،إخوانهعنفانقطعسىء،لهيبقولمافحمر،

")1(.راجعوه،وتراجعت،حالهوعادت

تيماء،أهلمنسعيةيكونأنينفي،عينهالخبروهذا

حدثكهذاسيءعنالأخبارتحدثنالمالتي،المحصنةالمدينة

فتاريخهذا،ومع،يثربفيحدثتالقصةانإلىوشيرلها.

جبيلة،وهجومتبع،هجوم:هجومينعنإلايتحدثلايعرب

الهجومفيكما،الأولللهجومضحاياوالخزرجالأوسوكان

نإ:أي،الأطرافمنأيبينالصلةهذهمعلتوجدفلم،الثاني

.801ص،نفسهالمصدر()1
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السموألبضخصية،سعيةتمي!سأنتحاول،طريفةمزؤرةالقصة

ثقاقي.اوتاريخيصندايدون،الأسطورية

جاهليأ.ثاعراولي!شاعر،فسعيةوبهذا،

عمرانبنشريح

أنهموراينا،السموألعنحديثناعندالاسمهذاصادفنا

الأعشى:قولفيسريحبنسبيأتون

تتركنيلاسريح

بنالسموألبنعمرانبنحصنبن"سريح:أنهعلى

عاديالا)1(.بنحيا

فألصقوه،شريحمعقعلوا،سعيةمعفعلواوكما

هوأنهندركأبياتأ،لهفيورد،سلامابنيأتيوحين.بالسمرال

سريح.ثمةوليى،نفسهسعية

سعر،لهالمنسوبوالشعر،الأسطوريالسموالهوفسعية

إلىالمعنسوبةالحائيةفمئلأ،إليهماليهودفضمه،عربيقاله

سجة)3(:يقول)2(،ديوانهفيللسموألهي،سع!ية

أتؤاحي؟بهئرثينيتاذافالكاأتذثحينمثغريتيتيا

178.ص"الأكىديوان)1(

92.صاالمر(لدبوان)2(

.الموتبحدوأننه،محاسنهوعددبكاه:يرثيهورثاه،يرئيهفلانأرثى

عليه،وينحن،الميتفيندبنللحزنيجتمعنالناه:نوحجمعا،نواح

ي!يهن.أي

(r)242.-24.ص،...طبقات،سلامابن
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كزنةفزئتنبعذلاآبففق

هالك،خيئفكلتنغدنلا

دزؤهايخسىسغؤاءومغير؟

ؤقودهائشحثمضغليماؤنرلث

لكتيب!أذتيتهاوكتيبيما

أشهفتهالضخز؟غفذثلهاذا

جاهلاالحوادثآمنأفزأإن

فخايمغيزالحقأخذثولقد

(1وشماح)بيسار؟قزنجنها

)2(بفلاحقبقتل!منبدلا

)3(بسلاحيبملاحهاردذثيؤما

بيرماحي)4(يىماجهاحزأطقأت

()صباحشزصئختومضاغنن

ورناح)6(مزةبأقلخأذغو

بقداح)7(كضايىبالخلوذورجا

(A)ملاحغيرالضينمذفغتونقذ

أخطألاتبعد""لاومولهمالخير؟عناللهونحاههلك،يبعد:بعد)1(

وهوهالكربمنالاصم:الكربة.ربفيلغة؟ربت.فتهلك،الجر

السخاء:الماح.البذلوصولةالننىليار:1iالارة.الغماشد

والثاضة.والصاهلةوالجوفى

(Y)والخير.انيمفيوالبقاء;,4والنجاالفوز:الفلاح

منتأتي،متفرقةفاضيةضعواء:.عدوهممنمغ!يرةخيلايع!ني:منيرة)3(

ضدةيحني،دفعه:الجيشدره.عليهتيرمنعلىاضدوذلكوهنا،هنا

عليهم.نهجممنعلىهجمتها

القتلى.وهلاك،والعداوةالقتاليزرثهاالحربناريفي:ثعلة)4(

اتامم:القومصبح.يخفيهملازمداخلحقدعلىانطوىالذي:مضاغن)5(

له.يستعدوا(نمبلالربهمفزلأعالصح

اليهودأمنهماهلولكن،مبيلتان:هماوحقأ.قبيلتان:ورباحانلح)6(

لليهود؟القصيدةنبةلنفيكافيأسببأوحدهالاسم!هذاأليى

المر.سهام:القداح)7(

نازعه؟فلانآفلانولاحى،الرجلانتلاحى،الملاحاةمن:ملاحي)8(

وشاتمه.وسابه
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القرظيسعدبنكعب

هي،السموألإلىتنسبالتيالبائيةأنقبلمنعرفنا

البائيةيجعلأنحاولكوالكسيكانهـاذا،القرظيللسموأل

يخها:الكاهنينلذكره،الخطيمبنقيىلبائيةنقيضة

دياركمفيقررتمبالكاهنين

أهلمنرجلآالسموألكونمنعليهاستدللنامافإن

فيالبائيةنسبةهذايؤيد-سريحأوسعيةأخووهو،يثرب

هوسعد،بنكعبيجعل-جماديامنالسموالإلىالديوان

الخطيممنقيسمعلهكانتالذيوهو.القرظيالسموأل

،1(.مناقضات

.السموأل:كلهموكعبوسريحسجةولكن

كيرالأسماءبينالتقريبالقدماءمحاولاتكانت!اذ

تؤديكلهاف!نها،والبلبلةالحيرةتثير،ثغراتتتركبحيث،دقيقة

يأ،السموأل:هيمجهولةشخصيةوبينبينهاالتقريبإلى

.الإسلاموأدرك،بعاثيومأدركالذي،القرظىالسموأل

فيجاءحسبما-سعرأكوالكسيجعلهم!إلىالانولنعد

السموألمنبدلأ،القرظيالسموألإلىقنسبه-السموالدراسة

القرظي:بقولكوالكساحتجفقد،الأسطوري

قيىيا

بالكاهنين

232.صالئعراء،معجم،المرزباني)1(
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)؟(:يقولالقص!يدةهذهوفي

أربأألضباخاجةمقيقضلنم

صخيهبغدالقفحتوغاود

فلفلمةفخمةلناإن

بفاالقضاةعضلزجراجة

بطلفارسيىكلأكتافها

إذاآنغرايىمزهفكفيمايخي

ممففةمطرورةؤآلسفر

آخززهاألآخسابقيسيا

ذهبا)2"إذالثئبابساكوقذ

تعباالهوىمنفلاقىسقثم

وألفهبا)3(آلئعمانمأنغدؤنقري

عجباوفتضبأؤزنجلأخيلأ

حيرنا)4(عابدأكآلفيثأغلمت

(رسبا)كرلهيمامنيهآفوى

سهبا)6(تخالهاترهيوالبي!فق

ألقضبا)7(الذؤادبئيقثىكانمق

)؟(

(Y)

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

91.-17ص،الموالدبوان

فاعة.وضاهييقةأيشاص:يفال،فاتك:الثابضأك.الحاجة:الأرب

إلىبعضهامجتمحأيعنيململمة:.عظيمةكتيبةيعني:فخمةلناان

يعنيلىانصا،السمالقرىمكانلهتجملأيصماما:العدؤتقري.بحض

القتل.

يعني:بطل.كئفواحدتهاجوانبهاواكنافها،الك!تيبةيعنياكنافها:

المتهيج.ةلخربغليظأ.يعني:اغلب.فيهالجيلتبطلضجاعا

حذة.اليفويخرارالمحذد،والمرهفسيفأ؟يعنياليرار؟مرهف

يتث.لمرتجا:

ضبهكالغدير:.الفضفاضةوكذلك،الدروعفيالتائةالطويلة:الابغة

الماء.بغديرصفانهافيالدروع

ملانىهى.ويقال،الدروعتحتئلبىضيهمنهائغملجرد:ايلب

جلود.من

جمعشهبآ:تخالها.أليوف:والبيضمقوئة.:مثففة.الرماحالمر:

كواكب.كأئهاتبرق:يقول؟الكواكبوهي،شهاب
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تدىالسبطزآلسيدغادزمق

برزواإذالكاهنينمنجاش

تطلبهنمؤألصصيوفلتضركنم

لكيحثمإذالبيتفيوأتت

تبربا)1(مخض!بأعفراآئمغرك

الخدتا)2(تقفصبخبرأفؤاج

(r)هرباوآفغنواتوئؤاحئى

لعباقتالناوتذعوألماة

رواحةبنعبداللهديوانفىجاءتالقصيدةولكن

)،(:كالتالي

علىالأوسمعوالنضيردا)قريظةاليهودقبائل"تحالفت

قدالأوسإن:ويقال،الخزرجفانهزمت،ئغاثيومقيالخزرج

والنضير،قريظةسلبهمد!انما،الخزرجبيوتانتهابعنامتعت

قدرواوقدخصومهمنهبعنقومهترفعالخطيمبنقيسفذكر

أولها:التيقصيدتهفيذلك،على

ال!بباوصالكمقوقطعوافائقضباالجمالالخيظرذ

رواحة:بنعبداللهفأجابه

قؤمكمسزازأنتنمقيصقيا

والوالخيانةالفخعقحالقتهم

(نسبا)آغئهنموأتعنمقذمأ

والكذبا)6(والثؤمجميعأبخل

اليف.وموقضيبجمعةوالقفبالذوائب.يهجم:يفق)1(

رالنغير.قريظة:الكاهنان)2(

.الهربفيبالفوا:يقول،المبالغة:الامعان)3(

126.-12صهمصابتحقيق،رواحةبنعبداللهديوان4()

الفاصد.الهزيل:الغث)5(

co)اليهود.منوالنضيرلقرطةالأوسمحالفةإلىسير
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اخرزهاالأشلافيإنفبسبا

مختضيرغيرالذابىقيوأنت

لالحةوالحربيخئهنمكئصلؤ

ديابىكئمفيمااشعبخنانحن

الذسال!فيالاطايمحقاةتخن

الأصل؟فايهما

القضبا)؟(الذوايتيقشيكانقق

لعبا)3(قتالناوتدعوحزبأ

ذنبا)3(مغفبأفييملكتت

(4)حصبابهاضنخناكميؤم

(حنبا)سقتاكئمؤقذمأفر

للأوصتمالنصرأنيذكرالقصيدتينكلتافيالثصاعرإن

التيالقصدةبقيةأنبدولاوالنضير،قريظة:الكاهنينبمؤازرة

ذلكومن،رواحةبنلعبداللههي،الديوانروايةبهاأخلت

العشيرتين:زعماءأحدقتلفيهيذكرالذيالبضت

السبطرالسيدغادرمن

في،الأوسسيدمقتلوتعني،سابقةمعاركإلىإشارةهي

رواحة.ابنسعر

وهى،ذؤابهجمع:الذوائب،لسلبماوهو،ملبجمع:الأسلاب)1(

.الراسسعرمقدم

حضرمديكنلمالذيميىغيبةالىلثروهوحاضر،ايمخضر،)2(

ئغاث.يوم

(r)كثيرأ.المغلوب:المغئب.متاججة،مئتعلة:لامحة

حصبة.واحدفهوالحصا،الحجاره:رالحصبةالخضب)!ا(

السفوف،المطحةالدورإنهاوتيلوالقصور،الحمون:والاطامالأطام)5(

احديداب:والتحنيب،والحتب.بهاتتمتعوالخزرجالأوصوكانت

الأفلاع.فيواعوجاج
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؟لغيرهوليست،رواحةبنلعبدالثهالقصيدةأليست،اذن

منببادرةنلتقيوهنادا؟القرظيبإالسمواليدعىممننحنفأين

الاخرين.سعرادعاءبوادر

سيئأأثبت،قصيدةالأسطوريالسموالديوانفيوهناك

وهي)1(:،لهسلامابنمنها

رزيت)2(عطيمأأننيفآعلميغنيتغئحتإذاحفصيإن

حييتماآمانعيففريغضبلابالجيانةالضذيىضثق

فكفيث)3(تركتةؤغيئتفتصامفسمغتهقظيعكنم

فقريت)4(متشورةقزبوهاقاإداواشعرنشمغيريتيت

فقيتالحسابعتىإنينجث؟حو.إذاعليئأنمالفضلألي

سأموتبأنرفنوخياتيخييتثئم،كتثقذدفيرميت

علىاخر،ساعرعنداخرتناولفيالقصيدةنجدولكن

أيضأسلامابنطبقاتفيأنهاالعجيبومن-يقول؟نفسهالنمط

:(رقاغة)بنقي!أبو-

237.-236صالععراء،فحولطبقات،صلامابن)1(

البالغة.الممببةوهوالرزء:من،رزنت:رزيت)2(

يأوالفاد،الفلال:الغى.والمكروهالرمنيجلبهماوقيت:كفيت(3)

والجهل.الث!ر

اسحرن:.يكونسوفبمايحيطحاضرأعلمأليليت:ضعريليت)،(

شعرأ:يضعرسعر.الاستفهامأداةفحذفاسعرن؟وهل:اي،اصتفهام

صحفيعنيالباق،منمفهومالىقربوها،:قولهفيوالضمير.علم

القيامة.يوماعماله

اسمه:56،:الأماليشرحفيالبكريعبيدابيعننقلاالمحققأضاف)5(

جاهلي.يهوديوأنهدثار،

Ivahttp://kotob.has.it



حينيقزطأمامةذجمزتإذا

تؤاهانجعدتولوأكلفها

جعنميإلبئبؤوبلاطببخ

غتهالنفقكققتضقننوفيي

فييماعيبلاضارثموس!يفي

تجذنيلآيؤميأتفافتى

بنق!ييوأقديهنمنفنمأبين

بكيريجم!الخؤابثفيوآزفن

)1(غريتقخفتهائعذتولو

)2(حميتتذكبرهامنكأتي

)3(سقيتعاضقهسئمكأني

فقيت)4(فضاءتهعفىوكتت

()النبيتالزهقمنويضنعني

"6(سقيتأثركهحينليبضا

تقيت)7(إذاالزقاحئقازسة

ذهيت)8(إنالغطيمةفييجاليي

)؟(

)2(

(r)

)4(

)6(

)7(

)8(

243.-242ص،طبقات،سلامابن

وغرى.القوممنزل:الححلةفراقها.منبعيدجنبعد:حينفرط

به.(ولعكرا.:بفريءبالي

وأحبهبهأولعللمجهرل(:وابخاه)بالثديدوكلفهكلفا،بالثيهكلف

واقامتقصدتهاالتيالدار:النوىالجهد.منهيبلغحتىالحباضد

فبها.

إلىيؤوبلا.والكلالالإعياءأثتهالذيالهزبل،الفعيف:الطل!يح

منتقتكحية:عاضهة.الحركةف!يطيقياطه،اليهبرجعلا:جسمي

نهت.إذاساعتها

مقتدر.:مقت

واترع.،الرإلىالخفة:الرهق

نحبه.يقضيبوميعني:يوميأتما

بعضهاوصك،فتداخلتبها،تطاعنواإذا:وتقارضتالرماحاقترست

حركته.اذاالجوز،كموتصوتلهافمعبحضأ،

فيوأقامبهاصتجارمنالجارة.واكبرهمالرجلولداول؟البكر

أدفعهأنالولد،حبيمنعنيلم،نابةجارينابتاذا:بقول.جراره

.جاريغمةاكثفخىعندهمرهية،جارياعداهإلى
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)1(بقيتماتلاديفيسريكيخفاغليئأقانمقااراه

نمطإنه؟نس!بةاختلافأواخلاطأ،أوتداخلألي!وهذا

ولشاعر،واحدةقصيدةت!ثحكلانالقصيدتينإن:أي،ونسق

؟يكونفأيهما،واحد

أؤلأ،الأسطوريالسموألمشكلةفيسلامابنوقعوكما

وتراكيبمتثمابهةإيقاعاتسلامابنوجدلقدأيضأ،هناوقع

فضم،أذنيهعلى)التاء(الرويتوقيعاتوغلبت،متقاربة

اليهود؟إلىرفاعةبنقي!أبا

و"رفاعةدا،قيسدا"أبوالاسمينكونعنالنظروبصرت

وكذلكال!يهود،عنالسيرةكتبفيترددتالعيالأسماءمنليسا

يأتعكىلاالقصيدةفإننفير)2(،أودثار،إلىالاسمتحريف

انسجامأتنسجمهـانما،الأسطوريالسموألتائيةمعانيمنمعش

:يقولإنهبل،الجاهليالثعرفيالفخرمع.تامأ

النبيتالرهقمنويمنعنيفيهعيبلاصارموسيفي

سقيتأتركهحينبماليتجدنيلايوميأتمامتى

لقبإذاالرماحمفارشةبنفصوأفديهملهمألين

بنيتحديددون،الأوسقومههنايخاطبالثاعرأولي!

إفانه.طول:انامما)1(

جاءحبما،وماليترائيأنتلادي،:5يقرأ:انيجبالأخبروالظر

ابلادي".المحققواثت،الابقةالصطرعةفي

242.صنفه،المصدر،المحفقحاضيةانظر)2(
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نسبفيماالمعهود،غيرالفخر،هذاأوليسالنضير؟أو،قريظة

تهود؟بمنحتىلهعلاقةلاخالصأ،عربيأفخرأاليهود،إلى

فهؤلاء)1(،صليبةاليهودمنهمهناالنبيتأنولنفترض

وحينئذوخيبر)3(المدينةاهلمنهـانماتيماء،أهلمنليسوا

فيالطعنالنشيجةوتكونتيماء،منالسموأليكونأنيخرج

وأالأوصمنلعربيتكونأننرضلمإن،القصيدةنسبة

منبطن:النبيتآلتثبتالعيالحقيقةوهيالخزر؟،

وثنيين.هؤلاءوكان(،الأوس

قوله:فهويهوديأ،جعلهإلىدفعالذيالسببأما

دهيتإنالعظيمةقيلجاريبكريكفالحوادثفيوأرهن

بقيتماتلاديقيسريكيحقأعليأقامماأراه

السموألسخصيةالشفويةالروايةقفصتهشخصهوأي

هو:اخراسمإلىتحولولكنه،والإجارةالتضحية:الأسطوري

رفاعة.بنقيسابو

مهما،العائيةالقافيةذاتالأشعار،كلذلكبعدوتدخل

:الديوانففي،وتنوعتأوزانهااختلفت

بريتوفيهاامرهاامرتمنيتيوممنيتمانطفة

ابنروايةمعتعفقلابينماالخف!يف،فيبيتأعشرونوهي

.612ص15ص،ءفالواءفاو،يلمهودا()1

نفه.ال!صدر(2)

(r)437.ص،الاضقاقدرلد،ابنوانظر7.صه،الأربنهاية،القلفدي
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روايةفيأما.عندهكذلكوهي،ابياتستةفيالاسلام

أصمعتاله.فىهىكمابحما)1(،عثرسبعهفيفنعفق،الأصمعي

السموالإ:9قولسرحمعرضفيالديوانمحققذكرولقد

فقريتمنشورةقربوهاماإذاواسعرنشعريليت

الايعين:

.[0Iالتكوير:أ!!دثرثأ!ف)ل!ذا

!نباأتقينةيؤمل!ونخ!جعنقهطعهـفىأئزمنةإلنيئو!ومحل

!!حسيئايخكانجومنجقككنئكئبكائريم!منثورايئقئه

14(.-13:الإسراءأ

قولتاخرعلىتاكيدهو،الكريمبالقرانتأثرهذاإنأي

الجاهلية.عنالشعرهذا

المنسوبالشعرتعليلفيوقعواقدالقدماءكانلاذا

نسبةأماليهفيالبكريعنسلامابنمحققينقلحتىلليهود،

قوليضرحأنإلىنفسهمحققجرالنقلهذافإنلليهود،الشاعر

قي!:ابي

النبيتالرهقمنويمنعنيفيهعيبلاصارموسيفي

البيت.يشرحثم.الأوس:النبيت

قومه.عليهماوالتسرعالخفةعنينزهه:يقول

.Al-58ص،لأصمحياتا(1)

917http://kotob.has.it



اليهود.وليى،الأوس-تبينكما-وقومه

قرله:فيالديوانمعتفقالأصمعيتاتكانتوإذا

ورضيتبهعينيفقرتؤدداملكعنالأنباءوأتتني

دهاسلاميه،جاهليهالشعرفيالمتداولةالأسماءمنوداؤد

فيالواردةالأسماءمنيخلوانوالإسلاميالجاهليالشعرفإن

قوله:فيوذلك،سليمانعداالأخرىالابيات

وليتكانييوسفومتىيحيىوالحواريوسليمان

والعابرتالتوراةدارسغوبي!اصباطالأسباطوبقايا

الطالوتالمملكوبعدنسيوعنطورينالأمواجوانفلاق

الجالوت)1"حينهصابلهاذ.ال!عصىحينالإفري!ومصاب

كلهالشعرانعلىتأكيدالأضافةهذهإن:نقولأنأي

.الإسلامفيمصنوع

أربعةوهي،الكاملالبحرفيفهي،الأخرىالأبياتأما

يخها)2(:يقول،أبيات

وأمرتخاشتيغيريبقلموبقيتعاديأأفنيأصحبت

فبليتالصباإخرانولبستجديدهالزمانعلىلبستولقد

فأسيتيديفيعماوخدعتفتبعفأرىعمنالعزاغلب

فنسيتعلمعهاومواعظفتركتهايسرئهاومسالك

13.-12ص،الموألديوان)1(

.41ص،الصوالديرات!)2(
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الأبياتصدىيجدأنفي،مسعمعقارىءأييخطىءولا

إيقاعاتاختلافمع،الكاملفيالأبياتهذهفيالخفيففي

وأواحد،صواتهناكايواحدأ،قائلهايجعلمما،البحرين

.المأسويالجوهذاخلقوراءاللذانهما،واحدةخفيةيد

أبياتمجيءمنالسريةالشخصيةهذهعلىادلوليس

وهي:4نفسيهماوالتفكيروبالصياكة،نفسهالكاملفيأخرى

ففييثالقوىذووالزجالقنيئال!بلىعلىسليمولاسيفتاسلنم

أموتولستيطلبنيوالمؤثسلامةأرذدتإنالسلامةكيف

أبيثبحيثيغيافلاويزىتهأخفىفلاأزىحيثوأقيل

حييتحيثفحتيموتسيئاقبنيهامقأكنؤلنمخيقتقيتأ

)1(سأموتآننييتفغكانإنولأغلمابغدهاأخرىوأموت

الأبياتهذهبينبالفناءوالشعورالموتحسويجمع

كلها.قبلهاالتيوالأبيات

عنتكشفوالكاملالخفيففيالأبياتتلككانتل!اذا

فيالتائيةالابياتعلىينطبقنفسهالأمرف!نواحد،قاثلهماأن

في،السموألأخي،العريضبنسعيةإلىالمنسوبة،الأصمعيات

لخيبر،.ومرة،للمدينةمرةينسبهذاأنوالغريبالوافر،البحر

)2(:يقولوفيهالتيماء،لي!ولكن

غبيتكماأعودلنوإنيبقيتوقدبييتإنىالا

.اصه،نفعهالمصدر(1)

.48-83ص،الأصمحيات(2)
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غديت)؟(أنيعلىآثيهلولمأضغهفلمالشباثأؤدىف!ق

عميتإذاالبيانذاوأشآلكفانيحفمييفتديماإذا

الئيوت)2(تننىماالحذثالبعلىقؤميالحذثانعلىالحىولا

أريثومارأيتمابأنجسرأقيركلقيتغثيميأياسر

)3(نرذالأئذالمستميتإذاونضيريقحفهئمفيوذاري

خعثميت)4(يماهويثماوأتزككانتحيثالمقادعوأنجتنب

فياما،الوزنفيإلاتلكعنالأبياتهذهتختلفولا

.فواحدة،النغماتفيوأما،الصياكة

،اليهوديالخيبريسضوها:أخرىشخصيةهناوتأتي

التائية:أبياتاحدوهو،يقولجعلوه

الخبيتالكثيرينفعولازقالزمنالقليلالطئبينفع

ذلك:عنققالوائاء،الثاءإبداليعفلواأنيبالواولم

خيبر،،)(:"لغة

عذأو،فيهالععحكيكأوالشعر،نسبةرفضمنبدلأوذلك

.عرببأ.فانله

هلك.:ودى1(؟)

وحواثه.الدمرنوب:والدالالحاءبفتح،الحدثان.ألوملا:الحىلا)2(

الحق.الىيريغلاالذيالثحيحالجدلالخصمالألد:)3(

.ذكرهيفبحالذيالكلاممنالفحشوهو،القذعمن:المقاع)4(

.،عسق5،هخبت"،نللاا(5)
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السطوأو-احوالهاأحسنفي-النسبةاختلاقعلىادلوليس

بنعمروأبياتإضافةمن-حقيقتهاقى-الاخرينأعمالعلى

أبياتالديوانففي؟المزعومةالثسخصيةتلكإلىالمراديقعاس

وهي)1(:الواقر،فيالسابقةالأبياتمنجزءأتكونأنينبغيكان

انخببثفاطفةآليمقغفا

غصيثقؤتكماآعاذلتيئ

خض!ي!نأحصنأغاديأليبنى

غنهآنجفبانتزلقطمزا

لايأقجذيعادياوآؤضى

طيننبغيرنجتيتقذونجيعب

مخبرالظفقاءدجىفيوجيمثيى

باعلقيبرغفؤثقذوذتب

عذراأنجفيثفقذأفلذف!ق

تخعدينيقوابىصعقؤأضرف

فيفسيألجلىفيأنجارفآخمي

إنيانيهتدفييأذرعوفيث

.17-اهمى،ال!موالديران()1

.موضحان:والإحرامالخبيت)2(

.المرف:الطمر(3)

العدد.الكئيرالجيثىالمجر:)4(

المكروهة.الكلمات:القوارص)5(

العظيم.الأمر:الجلى)6(

بيت)2(يهنلضسالإخرامإلى

كويتوانزسذثإقلنقميي

أشتقيتضئتكفماوغينأ

)3(أبيتسيئةضامنيقاإذا

بنيتماسفؤءليائضئح

أتيتقذؤقخدخثتبولا

4(فذبتلإفذمفلثبلآدبؤئم

غفؤتقذوغتهواعؤلا

وآشعفيتالفبانةوقضينت

("جزيتبهاأساءأنيؤلؤ

)6(حميتإذايزاملاغزيزأ

وفيتأقؤاثمذمقاإذا
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زغي!ثكتزإنةؤقائو!

غنيسحبايقالأنؤتؤلا

زأسيأذخفتخاصننوفئة

جمتهاآلناسيظلوداهييما

مسيتقاآغدزوالقيمافلأ

صبؤتلقذانبئوتبغضإلى

لويختقذانفؤستمؤمغضمقا

كفيتقذبآنمحارفقيامآ

مأسويأحسأتحملسعيةإلىالمنسوبةالأبياتكانتف!ذا

حينرهيبتناقضفيتقعف!نها،السموألأبياتغرارعلى

العقبلي:الفخرإلىتقود

فيوداريمعععري/أياسرقومي/الحدثانعلىالحىإولا

رفاعةقيسأبيأبياتإلىأخرىكرةنعودبحيث."؟..محلهم

قصيدةلناتجتمعوهناايضأ،الوافرفيوهي،سلامابنروايةفي

:المجهولذلكإلىأخيرألتضاف،وهناكهنامنململمةمطولة

التائيةفالأبيات،المراديقصيدةفيالتلفيقهذاويتضح.السموأل

للسموأل:أنهاعلىيدلماإقحاممع،قصيدنهمنمشزعةالسابقة

عادياتزلق/وأوصىطمراعاديا/ليبنى

اليهودأنوهيالاابدا،الحقيقةيخفيلاالإقحامهذاأنبيد

وجودمع-رواحةابنبائيةسرقواكما-المراديمنسرقوها

مصدرهاأنفيعليهسبهةلادليلوهذافيها،العروضيةالظواهر

لأنها،كاملةالمراديبقصيدةهناوناتي.المراديهوالأصلي

)1(:يقول.والعبثالزيفذلكطرقفيالأقوالكلستختصر

(t)44-43ص،نادرةمصاند،الضامن.

معاصبنعمروقص!يدةبناءمنوللتاكد27،ص،السموألديوانوانظر

'ATV.ص%2،،الهذليهيلبنعمروبقميدةمارفها،المرادي - AY.

Whttp://kotob.has.it



بيتبالعفياءبيتياالا

أؤعدونيافلكبيثياألا

غربضلخئمفاتنيماإذا

ذبليوأجزلفنيأرنجل

ضخرإنجفالمحاجروسوداء

جانك!تنفهلموغضني

خمرأولي!هرقتوتامولي

بمث!زفيئأثزتقدوتزفي

طوفيذنبلهاوعادييما

حفأفيكونباطليأثئت

يجذنييومييأتنيمامتى

زارالخمرفيلاثيممنوكثم

أدتهاولمحذؤتوانسيما

ولانتقرنتوهتأنفلفا

وصوفيشغيرمنتيسوتجيسب

نجبعبحواذآنيتفذونجبحب

ذعتنيقذالمرافقوجضاء

ردائيعنيتنافيوجارييما

قؤميوراكفضختنيتقول

فاستميتالعواذلبكرالا

مريضأزقاأرىإذ)وكنت

أتيتماأفلكحثولولا

جتيتذتببمكلكآني

قاش!تؤيتتجكريذراعضرنجت

كميتأفقض!كتيوتحمل

زفيتقذالعطلعتلاحظني

فانجتليتكفيإليهفدذت

قضيتطاجنيماغييروحئة

رفيتعقيرعنزذماإذا

استهيتفيمابمضغيمازدذت

لؤنجتسنهذىغيزوحقأ

واستفيت.اللذاذةمنشيغت

ازعويختفمابلومكداعليئ

حذؤتماطراوةفأعجبني

اشعهيثكماالحذاءفيوجاءت

بنيتقذالمطعةظفرعلى

أتيتأحاولهماونيت

أنيتلهافقلتلتذنجلني

بيتعليئليسالحيئأماتم

زنيتوقذألانعذبىيوما

صخؤتإفاخالذاناوهل

بكيتجنازيهعلىيناخ

http://kotob.has.it



غطيصبنيسراةفيأمشي

رطيبجمضهمنبانوكضنن

رواءعذمنليقوماء

قبليالناسيذقهلمؤنخبم

سئىوالوزدمعأوصادر؟

رتدغيرمقأوقدتونايى

إنىالآذنينعنأديزولم

منبدلاالتيوالملاحطة

كما،قصيدتهأغلبفيجاهلي

ف!نأكثر،تفصيلفيالرغبةدون

فخرغيرالمعاشرعلموقد

أتيتآفزساءنيماإذا

فاجتنيتمنةإليئهضزت

اشعفيتقذالسماءماءولا

وانتقيتخلاءعلىأكفث

خذؤتأصلأآذبارهاعلى

اضطقيتثئمججيمفااثزت

نأيتوماالأكرموننانى

الشاعرهذاأنهيهناذكرها

ومنبعضها)1(،الأخفشيروي

:ياقوتأوردهما

)2(مضيتقدغمرةيومبأني

يافييقعولم،الجاهليةقيكاناليوممذاأنفيقاطع

إسلامي.عصر

أيضا:القصيدةفيالقائلوهو

تبيتقحصلةعلىيدذخنرأالقهجزاةرجلأالآ

رضيتاقالإتاوةوأعطيهابيتيوتقئملضتيتزخل

زياد)3(.بنعبيدالثهاحفادهأحدقعلالذيوهو

.215-21اص،الاخيارينكتاب()1

43.صحاشية،نادرةمصائدوانظر،غمرة،.5،البدانمعجم)2(

.701ص،2%2،فيلأغاا،نظرؤا.5صه،%3،لخزانةا،يادلبغدا(3)
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هذاأنوهو،مصراعيهعلىكبيرأالاحتماللناينفتحوبذلك

.هذهالخضرمةفترةبعيدقيلشعر،السموالإلىالمنسوبالشعر

المرءيسؤغكيف!الجللوأعظم،الغفلةأشدمالنه!!ولته

عالمالأولينوناقد،قديمنقدأنهزعمماإلىيطمثنأنهذابعد

كانالتيالشخصيةهذهحولالعقيمالجدلبهذهيثقأوقدير؟

وثمود؟عادسعرعنقالهمافيهايقولأنسلامابنعلى

ليدل،السموألسعرقيأقحمإنهقلنا:الذيالبيتإن

،الأولأمرفييشتبطلاحتى،المراديتائيةمنواختفى،عليه

نأإلا،ذلكعلىالقدماءنص،حقيقةللمراديهوهوإنما

محدودغيرتأثيروللأساطير،للأسطورةكانالأمراخرالغلبة

الانسانية.والنفسالبصريالخيالعلى

:اللسانفيجاء

أبيتضيمسامنيماإذاحصيناحصنأعاديأليبنى

تولب:بنالنمربقولمقرونأ

تم!نعلمالتيوالخمروالخ!يلوبيتهبعادياءسالتهلا

يعنيولا)1(،المذحجيللمراديالبيتذاكأنعلى

تلكأنغيرلإعادكااالأسطوريالمفهومإلابإعاديا"المرادي

فيالقريبالتاريخإلىاسعنادأمنهاأقوىأسطورةداخلتهاأسطورة

عادياء.بنالسموألفكانالأسماء،تفسير

اختلافوهيعام،بشكلالتائيةفيمهمةملاحظةان

إيث"،:أي،قبلهمامكسوراالأولىتأتيفبينما،اللينحركة

السموأله.الىفنبهعدا،،5،التاجأما8.عدا5اللان،)؟(
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وهذا-هذاومعإيت"،:أي،قبلهمامفتوحأالثانيةفيجاءت

!معت".إقزيثكا،:الأولىفيجاء-الواحدالأصلعلىدليل

السموألتحؤلالعيالرواياتتلكقيذلكبعدندخلولن

مثلوالوفاء،الكرمقصصكلحولهتجتمع،أسطوريبطلإلى

وللجاد،زداحالسموألابنةمنغبائر،بنحيانبنمقباسزواج

:قولمنالسموالإلىنسبماثم،حممة:اسمهلهابن

الناسعنمحجوبأالحاجبىلعلىلهالخراجلجبىملكأأكنإلا

:وبعده

راصيظاهروعزاحصيناجصناسرقالهاصهريترىالملوكإن

مقباس:وقول

الوشاحجائلةالأرضعليضاقتحينالسموألإلىخطبت

بالشحاح"1(السموألزندوماعزئقباتعاديامنلها

لليهودية؟ذكرأيالطويلالزواجخبرفيلي!،الأقلفعلى

العربية؟الجزيرةفياليهودتاريخمنالمزعومةالمكانةهذهوأين

علىجاءاموضعانوهماالإحرامدا،وداالخبيت!داعناما

سيءمنهاوماامامنا،المصادرفهذه؟طللموضعاأنهما

ديارفيأنهعلى!الخييت"مكبزا:الأولكانولويذكرهما،

الطلليةوستئحولذكر،للعانيفليسخيبر،حرةجهة،غطفان

فط.ليهوديتكونولن،عربيقانلإلى

.892-392ص،%ه،الفصوص،بعيلرا(1)
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اللامية

ماانلنرى،برهةتركناهاالتياللاميةإلىالانولنعد

قالها،والمبنىالمعنىإسلاميةقاللاميةلها؟جرىلأخواتهاجرى

ال!حموأل،إلىاليهودونسبها،الحارثيعبدالرحيمبنعبدالملك

النحوعلىإصلاميين،شعر)ءعندأصداءهانجدقص!يدةولك!نها

التالى:

بينفيهامتنازعأأبياتأأوردأنبعدالبغداديذكر-ا

)1(:السلوليوالعجيرالهلاليالمخلب

قال(:الأديبضالة)فيالأعرابيمحمدأبوالأسودقال

بدوكبالأرضفيوليس،الهلاليئللمختبالقمسدة:الندىابو

وأؤلها:،يحفظهاوهوإلآ

يضؤهضلالذيوجدبهاوتجدت

دونهالليلأتىحتىبغىمابغى

سعئهضلبعدماصاحنيهأتى

معأورحلعكمارحلياحملافقال

إتهالزجلوابرئا)حملانيفقال

واسعزبععهمااللهمعاذفقالا

نزوذوالزفاقيومابمكة

جفولبالترابتعقىوريخ

وسلولعامزتلاقتبحيث

تقولالعفا؟كللهفقالا

تدولوالعاقباتبمهلكه

وذمولأ3(عيرانةورحليهما

.rnr-062ص،%ه،لخزانةا،يلبندادا(1)

ضاعروهو،الرويالمكورة،الننويصدبنكحبلاميةوانظر،

القالي،في،أخرقلابةوانظر،76؟-73ص،الأصمعبات،إصلامي

.rA-37ص،اش،لأمالطا

حمله.وفيل،ورفعهشاله:ربغوارتبعهيربعهالحجرربعيقالاستربعتهما:)2(
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ونقدهالجفاءخليليهمنسكا

يغذنه!ض!تىالتفسهموئمفباتت

قائلقالرحفهيشريفبيناة

تزينهجمتاقباطواقمحئى

بنضوهراحثمحينأفهقل

أناخهحسىالشم!عيىلحرنلئمقما

منهماوازوزالشخصينطوىفلما

كلاهحاالثيابيجزانفقاما

وترفعارحفيكماارفعاققال

السلوليالعجيرسلكوقد

:فقالسعرهفيقطعتهمعاني

خالدأئمتكنلمإقأرىقدألا

رغبةالناسسائرفيليلي!وأن

وجدلهوجداالنهديؤتجذوما

وحسرةوجدأماتإذعروةولا

نضؤهضلرحلهملتيوجذولا

دونهالل!يلاتىحتىسعىماسعى

قالحتىالسياقهذاوساق

قل!يلالركابيسعامقامإذا

فلبلبالعراءشبلوعبدكما

ذلوؤالإطرخؤجمللمن

فصوذبينهنجنأهتة

أفوذالنهارسمسمنحان.وقد

زليلوللمستعجلاتبقرفي

1()ذلوذوهوبالثقبرووطنه

قبيلبالخليلاسزاقدلما

قل!يل)3(بالفلاةالأذوايفماء

وأدرج،الهلاليالمخفبطريقة

قليلالبقاءانيديبملك

خليلعدافيماليمنهمولا

جميلدكالعذرىولاعليها

رحيلاجدانلمابعفراء

نزولوالرفاقأم!بمكة

جفولبالترابتلهىوريح

:أبياتسبعةبعد

ببصرتثمالنونبمخرجطرفهيلزقأنوهو،اللانصوت:القر(1)

تير.بالدابةفينقر

(Y)للماء.يتخذصفيرإناءوهياإداوهجمع:الأداوي
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طويلالملا!رسلجمللمنقائلمالرحلهيشريفبيناه

الشعريةالأصداءتحسسعلىالثراءاتهذهتسعفناوإذ

بينهاالربطإلىاخرىمرةتنقلنافإنها،الإسلامبتأثيرالجديدة

عنللسؤالمشرعأالبابالانتفتحإنهاثم،الحارثيلاميةوبين

جاهليمدىالأصداءهذهبينمنفليس؟المزعومالسموأل

.والوزنالرويفيللسموألنسبماعليهيسير

كالقولمتهمةمدخولةإما،المث!ابهةالسابقةالأصداءوكل

الورد:بنعروةإلىالمنسوب

لقليلغدامنهلهيصيرمادهانتراثىيرجوامرأهـان

صقيلالحديدماءمنوأبيضومغفردرعغيرماذليوما

)1(طويلال!راةعريانوأجرذمثفصالقناةخطيئوأسمر

نزعجولناليهود.عنبعيدجووهوإقواء؟فيهالثانيفالبيت

،ونقدهبالشعربصرأدنىهناككانفلو،اللاميةبهذهطويلأأنفسنا

الجاهليالعصرطبي!عةمعتتلاءملاأنهابعيدزمنمنذالناصلادرك

الخسةفياليهودطبيعةمعتتفقولا،والصياغةالتركيبفي

اللاميةهذهيقرؤواالنقد،علىالمتطاولونأولئكولناع،والنذالة

نسبوهاشاؤوالهان،الجاهليللعصرنسبوهاساؤوافإن،الفقل

علىيقيسوهاأنعليهمالحالتينكلتافيأنهبيد،الإسلاميللعصر

عليها:اللاميةهذهيقيسواأنأو،للسموألالمنسوبةاللامية

عذولذاكقنليقتمزنيولمتلومنيبليلهئتوعاذل!

36.ص%2،،العمدة،رشيقابن)؟(
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ففبفأالناسقبذعكلاآننذنقول

كيريمةعليئنفعقأنجتفقلت

أننيالقهغفركياتغقميألنم

مفيققيلإذاأخزىلالىانيئ

وانظريالغيرئةالعينتنتتبييفلا

سزفجىكلفيغينافيتذقبقولا

لهاأنبىجمزبسهتمنىأنغسى

فضفتهنمالطوالالقؤمفيكتتإذا

وطوبهاالخسومخمنننفيخيرولا

طويلةفروعمنرأيختاوكائق

قإننيطويلأجعنممييكنلافإق

فذاقهأفاكالمعروفأرولم

تغولالبهرامنجقيابضقوئزري

يقولذاكغعرليلوطارق

فبيلانبهزامجبنعلىفييئم

بخيليقالآنوآخزىسجيئ

يئولأينالأحسابغتصرإلى

ايصيكاليظامخوفقضثله

نجديلالزمانيشتدحيقبه

طويليقالختىبعارفبما

غفولالخسومخمن!نيزقلمإذا

أضولئخيهنلمإذاتفوت

وضولالصالحاتبالمغاليله

)1(فجميلونجفهوأمافخفؤ

الحاوثيعبدالرحيمبنعبدالملك

الأعرابيابنقولعنأبصارهموحديثآقديمأالكتابغفق

بنعبدالملك،الحارئيإلىاللاميةنسبةعلىأصرالذي

بأسطورةتعنياناللتينالدراسعينفيجاءوكما.عبدالرحيم

العصبيةفترةفيقالها،للحارثيحقأاللاميهفإن،السموأل

:الحارثبنيمنوكان،القبلية

من-بالفلجةيسكنونبيتكعببنالحارثبنيإمن

.63ص،ا%،ليلأماا،القالي(1)

.الصابرةانفى:العارفة.الطويلةالشوتب.الطويل:الرمح
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")1(.الحارثيعبدالرحيمبنعبدالملكمنهم-دمثمقارض

اللاميةنسبةعنينصرفونأولثكجعلالذيالسببولعل

ولكن.سجنه07؟!،سنةالمتوفىالرسيدأنعلمواانهم،إليه

:الإسلامجمهرةمخطوطةعننقلأيذكرمردمخليل

:فقال،سعرهوجودةمناذربنمحمدعنالأصمعي"سألت

ومن!والله!إي:قالمنه؟اشعروهو:قلت؟والحارثيأنتأين

.(2دا)لفرزدقواجرير

الدولتين:مخضرميمن-مناذربابنالمقارنةهذهان

فيجاءماتؤكد،والأخطلوالفرزدقوبجرير-والعباسيةالأموية

وأنه؟الدولعينمخضرميمنأيضأهوالحارثيأنمنالدراسة

قصيدتهقالوأنهمسنأ،سيخأرجلأكانالرسيد،سجنهعندما

وغلبة،شخصيمهتناسيإلىأدى،حياتهمنمبكرزمنفياللامية

الفرد".الأبلق5:ذكرلمجرد،السموألإلىلاميتهنسبة

قالهماهنانورد،الحارثيشاعريةعلىللحكمواختصارأ

المعمز:ابن

وكانمطبوعأ،مقعدرأمنؤهأ،مفلقأ،ساعرأالحارثيإكان

نمطنمطهوكان،الحضريينالمحدثينسعربشعرهيشبهلا

")3(.الأعراب

ابنيوردللحارثياللاميةأنعلىوتاكيدا،لذلكوتطبيقأ

.YVYص،العربجزيرةصفة،الهمداني)1(

404.صوانظر562،ص)دمق(،العربيةاللغةمجمعمجلة،مردم)2(

27.صهالعراء،طبقاتالمعتز،ابن)3(
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الحارثي،قولبينهاومنالأشعار،منرآهماأحسنطباطبا

:سواهوليس

قليلالكرامإنلهافقلتعديدنافليلأناتعيرنا

الأسفار،وحملةالمدعوناليهايصللمبماعليهاويعفق

:فيقول

الحسنة،المعانيالمستوفاة،المتقنة،المحكمةالأسعارمن5

سهولةالنثرخروجخرجتالعي،الألفاظالسلسة،الرصف

معانيها")؟(.فيتكلفولاقوافيها،فياستكراهفلاوانتظامأ،

للحارثي!اللاميةانعلىومثيلاتها،اللاميةعنكلهذلك

ليس،حقيقتهعلىمضىفيماالسمواللنابداوهكذا،

أبيمنفلنسمع،والان؟متباينةسخصياتدانما،واحدةسخصية

عريض:بنسعيةعنقولهالفرج

بهذا:مجلسهفيالناساجتمعإذاكثيرأ،بتفلمعاويةكان

:الأخرىالروايةحسب،إباهينشدهوصيفأأقامأوالث!عر،

للقانلالسامعوأنصتالهوىدواعيمالت)ذاإنا

فاصلجمادليبحكيمنقضيبألبابهمالقومواصطرع

بالباطلالحقدوننلطولاحقأالباطلنجعللا

)2(الخاملمعالدهرفنخملإحلامناتسفهأننخاف

9.؟.-701صالثعر،عيارطاطبا،ابن)1(

.116ص،22ص،الأغاني)2(
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الحقيقأبيبنالربيعإلىم!نسوبأنجدهالشعرهذاولكن

.cأيضأ)1

،واحدةسخصيةوالسموال،سعبةأوسعيةجعلورأينا

ابيابنهو،معروفةلشخصيةأبياتإلحاقلنايثبتهماوهذا

الحقيق.

:له)2(يروىسلامابنأنضعرلهليىسريحأأنعلىوالدليل

سبيلآإخانهئمإلىتاستطفإنالكراماخ

الثميلاالسئمبهاسيربوالهاقبكأيميمواشرلت

جميلاسيرأيهفبزتفل!ماذإق؟سيد

الخليلافقدإذاينكيلاالمالإنائمسيد

فضولالهؤجذتنجيبماتؤااذاالكريمإن

العدوانيالإصبعذوقالها،الفرجأبويثبتهاوصيةهذهبينما

اسيد:لابنه

جميلاسيرأبهفسزتقل!مالأإق1أسيد

سبيلاإخائهمإلىتاسثطصإنالكرانماخ

الثميلاالسئمبهسيربوا!انبكأسهموأسزب

جملأذلولآلإخائهمولاتكقالئئامأهن

فضولالهموجدتنجيهنمتواإذاالكرامإن

والتبيين،البيان،الجاحظ.وانظر،237ص،...طبقات،صلامابن)1(

183.ص،%ا

284.ص،...طبقات)2(

591http://kotob.has.it



يسيلاولنيسيلانسةالعشبيعدالذيودع

البخيلا*ا"فقدإذايبكيلاالمالإنابنيئ

فييعفقلاالشخصيةلهذهالمنسوبالثمعرهذاإنئم

معيتفقدهانما،والأمويالإسلاميالعصربنفيالث!عرمعطبيعته

)2(:قولهمعلوذلك؟بدايعهسيما،العباسيالعصرسعر

وذغونيالنوائبوآجحفعتماليقللماالخلانأرى

راجعونيلكأبالاآراهمماليوعادكبيتأنفلما

دونيخؤلتلما!اخوانالماليخلاناالقوموكان

عاودونيمالىعادولماباعدونيماليسذفلما

العصرمنأنهاعلىيدلالسابقةالأبياتمطلعحعىبل

فيها)3(:يقولالمتاخر،

سائلحاجةذيلعاسقنائلمنعندكهللباب

بالباطلياربماعفلتينللمبمامنكعفليه

؟يقولكما

مالكبنياختيالباب

تقعليولاداوينيلباب

.99ص،بر3،نيلأكاا(1)

.%IYص،22بر،نيلأغاا(2)

(r)ااصههنفسهالصصدر.

نفه.المصدر()!ا

بالانجلالعاجلتشعريلا

)4(القاتلعلىالشافيفضلقد
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فيوالحكمة؟نفسهيكشف"،تقتليولاةداويني:فالتعبير

زفيفلماذا،سخصيفخرد!انما،دينيةحكمةليستالأبيات

بروايتها؟عبدالملك

الأسلوبهذايتفقفهلالشاعر،أسلوبهوذلككانل!اذا

قوله:مع

النعمتنغةبمفضىسعدىدازيا

والقذمالإقواءعلىدارأحنيت

شئلتإذالداركقمتنافماعخنا

صمممنيخنتجوابعنبهاوما

ساكنةالوحصقإلابجرعكوما

والحفبم)1(القذررمابرمنوهامذ

،الاثنانفمنبدويأ؟ساعرآوهذاحضريأ،ساعرأذاكألي!

أحدهم؟السموألأنعلىالعلاثةحتىأو

للسموأل:الخالدياننسبهماعلىالقولهذامثلوينطبق

شكهبينالأمرماإذاإني

إخوانهممنالضعفاءوتبرأ

يتأمللمنعواقبهوبدت

الكلكلالصميمحرمنوالح

ا.1iص،نفهالمصدر()1

فهيص%3،-سعيةأو-لفريضالمنوبةالقصيدةأما

ثاعر.منلأكثر،9.؟-801ص،منوبة
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)1(اجملهيوالتيالحفيظةعندبيالحالاتأرفقهيالعيأح

حقبكلفيطمستطالماالتيالحقيقةتتجلىوهنا

نأوهىألا،السموألمعدعاملمنكلوصذلها،ال!اريخ

اخمرعوا،إجلائهمبعدبخاصةيثربويهوداليهود،منالموتورين

وجهها،تغييرتستطعلمولكنها،مختلفةأصواتذاتسخصيات

زمنيةقترةمنذللأسعار،وتروج،الأسطورةتستغلكلهافكانت

سعرأأوجدواحتى،يفترونلانشطين،دأبهمهذافظلوا،مبكرة

مافسرقوا،الأوراقوخلطوايهود،إنهم:عنهمقالوالشعراء

وضموا،رواحةبنعبداللهبائيةساكلةعلىأسعار،منسرقوا

رفاعة.منقي!أبيأمثالمنغيرهمإليهم

نأبعد،الكتابأهلبروايةفوثقوا،الأولونعلماؤناوجاء

تراثإلىذلككلوضموا،إسرافيلياتهممنكعيرفيصدقوهم

اليهود!

إلىنسبممايسيرنزرإلاهومابنامرماقإنويقينأ،

،أخرىبأشعارالمصادرأسعفتناولو،الأسطوريةالشخصيةتلك

.113ص،%اوالنظائرالأثباه،الخالديان)1(

كعب.بنسويدإلى221،ص2،برونبها،

نافبعدكعب،فيالحارثبنيعلىيطيكما-قبيلةعلىئسطولم

يرويفمثلاايضأ؟إليهغيرهاحؤلوا،المزعومللموألاللاميةحولوا

إلىنبوهاالثانيالجزءوفي،للسموألالثلاثةالأبياتتلكالخالديان

منالمراثد،سوبدإلاهووما؟كحببنسويد.اسمه،بعرفاهلمرجل

والتين،البيانفيجاءكما،لهالاالأبياتوما،كعببنالحارثبني

أنهاالأبياتصياغةمن.ويتيين186ص2،بروانظر624صأص3،

بجاهلية.وليت،إسلاية
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ذاتالشخصيةتلكإلىينسبهامنوجدناإذاالطننخطىءفلن

ذلك".فمن،الأسطوريالاغراء

سرية:بنعبيدأخبارفيوردااللذانالبيتان

المؤنقالحساببهيفوزأيضأنافعلكودينهااليهودعبت

)1(الموثقالنبيوهارونموسىبعدهويوشععمرانابندين

يقولهماأنأبدأيمكنلاالبيتينهذينأنسكولا

دمانما،الجاهليةفيالمشاحناتهذهمثلقطتوجدفلم،جاهلي

.الإسلامفيوجدت

ذكرالتي-،المفضلياتقيالبانعةالقصبدةأيضاذلكومن

:(Y)اليهود"من"لرجلأنهاالمفضل

تغجبفاتناماأفيومقشأ"نهاماانخذررتةسلا

يطفبمابعضرققهعلىفاتهمنبأؤلفلعنمنا

يخطبالتيغيزتزؤجخاطبمنتضرعفكائق

تخجبقنلةتهوكانتدونهكيزهوزؤجها

)3(المقبالحؤليضرغوقذالأريبغيرالمزءيذركوقذ

)4"تخلبقايصهاجأءإذاالثئظارؤوسعضمترألم

.484ص،عبيدأنجار(1)

الراغب،محاضرات،الراخبوانظر،%.A--917ص،المفضليات)2(

النبة.اختلافعلىقويAضاففيهI،3%ص،صا

الفلب:.الحيلةذو!الحول.العاتل:اوريب.يطلبهايدرك:يدرك)3(

.مدحصفتاالقلبوالحولبحواقبها.ابصرالأمور،فييتقلبالذي

.-يديهفيلبياضبذلكسمي،الوعلوهوأعصم،جمعةالعصم)4(
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يأرب)1(قايصبهابكونإزتهعنذاكوفاإنجييما

يقلبلاالأفرحاؤلإذاقادرامرلهاولكق

أنها:علىينصللتبريزيالمفضلياتلرحمخطوطةنسخةففي

عاديا")2(.بنللسموألالقصيدةهذهان-عمروابيةعن

بنمعاويةبنعبداللهإلىفينسبها،الأغانيفيأما

)3(.طالبأبيبنجعفربنعبدالله

ل!يقول:شاكر،محمدأحمدويأتي

اليهود،منلرجلهيهناالقصيدةأنلدينايرجحقد5

إليهاوضم،لثأنهالأربعةالأبياتأقعب!معاويةبنعبداللهوأن

إياهاأنثدهالمفضلأنيذكرالاعرابيابنلأنأخر،أربعة

معاويةبنعبداللهأدركوالمفضلاليهود،منلرجل

يخفىأنالروايةفيأفقهاتساعومعهذامعفيبعد...وعاصره

ثملهالأبياتتكونوأنهذا،معلوسانهعبداللهسعرمنعليه

")4(.كيرهلرجلينسبها

للسموأل،ونسبعها،المخطوطةالنسخةعلىساكراطلعولو

المنهجضحايازلنافما،النسبةهذهعلىالموافقةفيترددما

،الجالرؤوسبأنهالأنباريوفره(يغا.بالمدويقال،جبلالشظا!-

المعاجم.فيولي!

.يحتاج:يأرب.الحاجة؟الإربة.الابقالبيتفي،اتجلببقولهمتحلق:إيه(1)

(Y)662.صحاضبة2،ص،المفضلياتسرح،النبربزي

()r917.صحاضه،المفضليات

917.صحاشية،المفضليات)4(
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إلىنسبتهاعلىدلالةأيتحمللاالقصيدةفإن!الا،التاريخي

الحبقصائدضمنتمنيفهايمكن،إسلاميةقصيدةوهياليهود،

مثلاليهودعلاقاتفيولي!،يهوديأيمثلهعنيعترلمالذي

الأمويالعصرقصائدمن-باختصار-إنها.الحرمانذلك

.السموألإلىاليهودفبها،الأول

بنبسعيةوهارونساكرأحمدتعريففإن،ثمومن

إلىنسبهدهاثبات،تارةالأغانىوتخطئة،الأصمعياتفيالعزيض

،افتراضاتمحضهي،أخرىتارة،المزعومعاديابنالسموأل

اتفاقها)1(.وعدمتفاربها،رغم،المعلوماتتناقلعلىمب!نية

تحركتدهانماسعر،الجاهليةفيلليهودفليسىوبعد،

الذينالشعراءمنهمفكان،الإسلامجاءبعدماالعدائيةماعرهم

ساعرأهناكأننعلم،الإسلاميكونفحينما.منفصلينسندرسهم

يكونأنيبعدلا،لهالمثسوبالصعروأنمعروفأ،يهوديأ

له.النسبةصحيح

أسعارمنفيهوما،قريظةبنيكعابهذا،على،ويكون

منهو-الشعرفيحظغيرهمأوالنضيرلبنيوليس-جياد)2(،

منها،صخماوأن،المجهولالسموألإلىالمنسوبالنوعذلك

وهي-قليلفهومنها،سيءضاعإن-أسعارمنأيدينابينماهو

قصيدته:في،الأسرتبنكعب:أمثالمنقالهالتيالأشعار

أنجف)3(أتاءالمشصيةسبطأبصرتهلولىخالرب

.Ar-82ص،حانجة،لأصمباتا(1)

.21اص،والمؤنلفالمخنلف،لآمديا)2(

(r)923.-238ص،طبفاتصلاء،ابن
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قريثى:قتلىعلىالبهاءفيوقصيدته

)1(وتدمعتستهلبدرولمعلأهلهالمهلكبدررحاطحنت

قصيدته:في،وسماك

الأسرف)3(أبيكعببمق!تللكمفخرفهوتفخرواإن

ته:قصيدو

قصير)3(ليلغيرهبليلكبيرهموضافنيأرقت

قوله:فيالقرظيذبيبنوأوس

)1(تهوديتعاليبللالهاففلتلقينهايومالإسلامإلىدع!ني

المنسوباليسيرالنزرهذاصحةعنيألأنوللمرء

البيت:ذلكبعديقولفهولذبي،

محمددينالدينلعمريونعمودينهموسىتوراةعلىفنحن

يرسدالمراشدأبوابيهدومندينهالرسادةأنيرىكلانا

يرىمسلممنوماالم!عر؟هذامثلمسلميحملأنيعقلفهل

العباسي.العمرفيال!يهودعبثبعضبكونأنإلا،أبدأالرأيذلك

918.-188صبر3،،النبرةدلانل،الببهقي)1(

802.ص%2،،السيرة،هامابن)2(

.512ص،نفهالمصدر)3(

69.صوانظر،601ص،%1،22،غاني()4

.601ص،22ص،الأغاني)5(

202

)3(
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لهالفرجأبورواهما،عباسىالشعرهذاأنعلىوالدليل

أيضأ)1(:

صغثعزيزةوضلوطلابالقلثزينبتذكرأ-ني

جذثحولهامامؤلئةلهاالربيعجادروضةما

الركثيفحققل!يلآسيرألناتقولإذمنهابألذ

مقطعاته)2(.فيالحقيقابيبنوالربغ

سعر،منالاعرهذاإلىنسبيخماحتىننظرأنويكفي

نأيروىالفرجفأبو،وقيمتهوجودهعنحديثكللنختصر

ذلك،إلىيشيرماالنابغةسعرفيولي!)3(،بالمدينةمزالنابغة

،عكاظطريقعن،مكةفيالحجإلىإماوجهتهكانتلهانما

.الامإلىأو،المدينةطريقعنوليس

اولها:خمسةأبياتأ5وبرو

U)مغرميومنقومىجرممنشالفرارهنوامسيتسثمت

يقولأنيعقلفهل،قريظةبنيفيسريفآرثيسأكانوالربيع

أبيبنلكنانةالمرزبافييرويهاالأبياتإنثم؟قومهفيهذامثل

.ذاكغيراخررجلفهوالنضير،بنيمن()الحقيق

69.ص،نفسهالمصدر(1)

.122ص،%2،نفهالمصدر)2(

.122-21اص225بر،نفهالمصلر)3(

.123ص،نفسهالمصدر()4

246.صالثعراءمعجم،المرزباني)5(
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علىتدلالأنصار،هجاءفيثلاثةأبياتأيضأالأغانيوفي

هذاقبلمجتمعينالانصاريكنولم،الإسلامقبلقيلتأنها

جميعأ:قيهميقولحتى

وملكهمزالواالعنقاءبنيرايت

)1(مرغمالعشيرةفيبانفوابوا

تلكعنالإطنابةبنلعمروالعاليةالقصيدةوتكشف

)2(:يقولجميعأ،الأوضاع

افتراءولالدفيظلثمفلاعتيالأكفاءمببغفقألا

انجتزاءللملاماتوعنديظلمأالأكفاءبغاث!فلست

ؤاشتواءسيرالأرضفيلهلخعنصيدنومنمثلارفلم

عناءإلآالفتىبهائهانديارفيالإقامةبعفقوما

إناء)3(لهلشالماءكمخفيىجمنافيلهليسالقولوبعفق

دواءلهليسالسمخكداءداةالأقوامخلائقوبعض

سفاءلهليسالنوكوداءسفاءملعصحقالداءوبعض

يشاءماإلآالقةولابىنعيمأيلقىأنالمرءيححت

القضاءبساحتهيومآئيخبؤسأيلقلمعاقلآيكومن

الإناءثلمكمائثقمهحتىبنا!الدهرتغاؤرة

.321ص،22ص،نيلأغاا(1)

.والخزرجالأوسالفتقا:بنر

966.-668ص،-ا،الكاملالأثير،ابن)2(

(r)خزافأ.أرص:لهيخاجلاوموذ؟العظيصةالدلواسفلفيئثدحبل:العناج
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بحيئنزلتسداندوكل

المنايا:غزضقللمتقيفقل

بحرصنجنئالحريصقئغطىفما

ماذالبخلذابنافعوليى

بشيءاستغنىماالنفسغنيئ

اللياليتفدماالمرءيود

ديوانفيالقصيدةوجاءت

بؤسأيخفقفئغافلايذومن

حتىالذفرنجناتتتاوئه

بحيئتزنتشلإيد؟وكل

المنايا:عزضقللفعقيفقل

لجزصيىغنىالحريصئغطىفلا

غنيئ،اشئقنىما،التقسغييئ

الا،الثيبافيالنابغةوقال

والثواءالتنطرطاذألا

مقيمسجنذويقيموليع!

كتابفيإلأ.الدهبرطوال

156ص،الخطيمبنيىديوان)1(

-.4ص،الانيالنابنةديوان)2(

زخاءسذتهابعدسيأتي

اتقاءي!نفعكفليستوق

الثراءالجويرلدىينيوقد

الجباءبصاحبهمزليولا

سقاءعمرتماالنفسوققر

فناءلهفناءهنكأن

)1(:الخطيمبنقي!

القضاءبساحتهيؤمأييخ

الإناءاتئفتمكماتثئمة

رخاءسذتهاتجغذسيأتي

اتقاءيتفغكولنس،تؤق

الثراءالغخنريذيينميوقذ

سقاء،غمرتما،التقسوففر

:)2(الأمويعر

اليطاءوأنكشفالضيفوجاء

المضاءأنجتييإذايمضيولا

القضاءيواففهلمقدايى

_581.

-41
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الثراءالجودلذيينيموقدلحرصيىيخئىالحريمقئعطىولا

سقاءعمزتماالنفسوفقرغنيئأسعغنتماالفسغييئ

الئمناءحالفهوسادالحيئونشابحليمالفتىاسمحياإذا

حياءلهليسالحلبمخفيفوماليونلإذويسودوليع!

البلاءبغقوتيمايومأئيخ!بؤسآيلقلمحئبآيكومن

ايإناءأنثلمكماتثفقهحتىالدهربناثتعاورة

الزخاءشذتهابعدسيأتيبحيئنزلتسديد؟فكل

آتقاةينفعكفليستوق:المناياحدثللمئقيوفل

البكاء!يحييهماتUإذاحيئوأفي،المصابتبكولا

بقاة،لهل!الناسفكلالمنايا؟لبمىقن:للنفسوقل

العزاءينفعهاحينقذلكحيئكلفيبالأسىتعزفي

الفناءيبلغهسوفومالينف!يىوكلالراسياتستفتى

غناءلهوليسالأدتىعلىكلوهوالزمانةذوئعضر

الفداةقبلمافادؤهولوحيئعميدوهوالمرءويرذى

وقاةمنهالنفيمهفل!شىوأوصىمنععهحانتإذا

إخاءالدنيافييدوموليستبقىاللهفيأخؤ؟وكل

الجفاءمنكلكنلا،وصفهوذب!خلمنكالحلمذااصست

قصيدةرويعلىلجاءت،الحقيقأبيبنللربيعكانتولو

لها.نقيضةأنهاالمفعترضوهي،الإطنابةبنعمرو

العصروأن،لهوليس،الربيعإلىمنسوبالشعرهذاأنأما

الفرجأبورواهمافدليلهلليهود،الأشعارهذهنسبةزمنكانالجاسي
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قبل:منبنامرماوهو،حبيبابنعن،الطوسيعن،السكريعن

كيرهاالخابوربقرىعفتدوز

والمطزالريحسواقيالأنيسبعد

يسكنهاكانمفنداركتضيىإن

والجيزالدهرصرثفذلكوخشأ

ترانبهامبيفقكلبهاحفت

البقرالتقاكثبانبينكأنها

بالجزيرةالخابورإلىيذهببالهفما،المدينةالربعفديار

؟بالعراقالفراتية

قط-الشعرقالواإن-سعرمنلليهوديمحفمال!ذن،

.قصيدةليكونبعضهاي!عجاوزولا،مقطوعةبعضهائثمكل،أبيات

عدمأوالشصعر،هذاوضععلىالتاكيدمنمزيدأاردتلهان

ه:قولفاقرأله،صحته

كعن)1(وفيجثانةفيغيرسن

منلرجلمنسوبةفهيذلك،ومع؟نمطههوهذافهل

.لانبو

اليهود:أسعارعنالمبرد،قوليعحققالنت!يجةوبهذه

.08-78ص،%4،صلفصوا،بعيلرا(1)

كليبعدتصويروفيهاله،منربةعينيةمصيدة81،-ص.8وانظر،

طريفه.عنالبد
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أشعاراإ)1(.لليهودأنعلمتوما،قطرأيتهاما9

هووهذا،إليهلأسارشعرأ،لليهودأنالمبردعلمولو

الطبالبسي:قالهمالا،الصواب

وأعياهعلمها،المبردعلىخفياليهودأسعارمعلأظن"ما

2(.طلبهالا)

"أخرج:والذيللمبرد،المعاصر،ثعلبجمعهماأما

.دا)3(بخطهلليهودأسعارأ

يديه،بينشيءكليجمعالذيالعملضمنيندرجف!نه

بيناهماكرارعلى،لهميذعيهكتابفيفيضمهلليهود،منسوبأ

:السكريص!نفهالذيالعملوهو.الدراسةفي

اليهود)4(.أشعاركتاب

."اليهود)أسعار:سماهفيماالفرجأبوعنهنقل-سكلا-والذي

إلىالمبرد،عندسيءلامن،تضخمقدالعملهذاولكن

ثعلب(عندهومماحجمأ)أكبركتابثم،ثعلبعندوريقات

ليصبح:،السكريعند

اليهودأسعارتطيفعلىحملنيالخبرهذاأنلاغير

السكريالحسينبنالحسنسعيدأبيكتابإلىفعمدتوجمعها

.53ص،ثرةلمكاا،لسيلطياا(1)

36.ص،نفهالمصدر(2)

(r)نفه.المصدر

37.ص،نفسهالمصدر()4

Trص،22ش،لأغانيا(5) >>1 v؟
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وقحمماكثيرأسننآعليهوزدتالأصلفجعلتهاليهودأسعارفي

ماأتمفهووالكتبوالرواةالعلماءمنالمنكرينغيرعنإلي

قومهماليهودمنقائليهالأنكثيرغيرذلككانلىانمنهاجمع

بكلامتكلمممنوالنفيرقريظةبنيمنونواحيهايثربأهلمن

بنوالربيععاديابنكالسموألوطبهابلسانهاالشعروقالالعرب

الامأهلمنغيرهمدونوغيرهمغريضبنوسعبةالحقيقأبي

جدآكثرألكانذلكجمعولوالإسلامفيلأومنوالمولدين

به،)1(.أحيطولاآخرهبلغولما

أساطير.قيلنقع،أسطورةمننخرجوهنا

المبرد:رأيعلىتعليقفيعليجوادقالماعليهويصدق

هوسعرمنإليهمنسبماأكعرأنبمعنىلثمعرهمإنكارهلا

ولا،عنهموردمابجمعيعقلمولهذا،مصنوعمزيفنظرهفي

اليهود")3(.سعرفيديواثأيكونأنيمكن

اليهودمن،قريظةبنولماذاهوهذا،كلبعدوالعؤال

أهلأو،قينقاعبنياوالنضير،بنيدونالشعر،يقولون،خاصة

؟القرىوادياوتيماء،اوخيبر،

ذلكتولواالذينهممنهمأسلمواالذينانهووالجواب

وتثعيهم!فناثهمبعدمريظةذكرىفأحيواالدور،

هذا،فيخطيرأدورأالنفسيللعاملانهذابعديخفىولا

عنبالتحديديكشفف!نهاليهود،نفسيةطبيعةعنكشفإنقهو

37.ص،الطيالي(1)

.057ص،جلا،المفصل(2)
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بنيعن،ولفنسون،اليهوديالكاتببقول،قريظةبنينفسية

قريظة:منقومه

لأنهموالسلمالهدوءإلىيميلونكانواقريظةبنيأنإيظهر

والحماسوالبطشالقوةفييكونوافلموزراعةفلاحةرجالكانوا

النفير")1(.وبنوقينقاعبنوعليهاكانالتيبالدرجةالحربي

وأصنفوا،اونشوا،إنهمأهلها،منحكئمحكمقدوها

موجود.كيرهولماوتخليدأنقص،عنتعويضااخترعوا،

الفارغةالادعاءاتتلكاليهودعلىالبكاءفياكضثحف!ناوقد

فهم.ليىوهواليهود،إلىالذيالأبيبنسبة

!!!

147.،-صالعرببلادفياليهودتاريخ)1(
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السموالأسطورةعلاقة

الجماعيبالانتحار

"مشادة"اليهود Aia

بقوله:الحادثةهذهرمضانيعزف

فيسقطتقلعةاخروهي.القلعةتعنيارامبةكلمةإممنمادا

)73الميلاديالأولالقرنفياليهوديةالعورةأثناءالرومانأيدي

انتحروفيها،الميتالبحرعنمنعزلةصخرةعلىوتقع(،ميلادية

العنكيلخشيةالرومانحاصرهمعندمااليهودالثائرينمنعشرات

)11
.بهم!

ب)عقدةيعرفماحولتحومسكوكأهناكأنومع

القيامقريظةبنيرفضيفضحهاالخطيرةالمسألةفهذهمضمادةدا)2(،

برمتهاالقضيةوانحتمأ.الموتسيلاقونأنهمعلمواعندمابها

إساعةأما.وجراثمهماليهودلاثاممفضوحإخفاءعنتكثف

تعالىقولهيسمعوهو،مسلميصدقهافلن،الكاذبةالتضحية

فيهم:

.01اص،وانظر99.صالمعا!ر،الانانومصيرإصرائيل،رمضانه)1(

.201-01.ص،نفسهالمرجع)2(
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يوؤالذيىينثنركوأو،هنحيوؤ!ألئاص(ضص)ؤلعجدكم

يممرأن(لمذاب!منبمزصزصه.هووهاصسنؤأنفئممردؤأصدهنم

69،.:البفرةأ.،.!.يمملوتبمابص!وأفه

سبحانه:وقوله

وانتعنؤأ!ثذأؤكابرؤنهىبكبندئد!ظوبكمتصت)"غ

متهفيؤجيثققلماهغادانألاثهزيتهي!نفؤلما(طبا:من

74،.البفرة4lأنمآ:

قاثل:منزعوقوله

!!!مؤنتافقليلأب!كئرهغأدئهلضغمبلظ!؟ئلربنا)ومالوا

،.nn:ابقرةأ

وعز:جلوقوله

عننهميخفففلايألاشالذيخاالحعؤةأشزو(ألذين)أؤثبك

.JAI:البقرةأ!(ينصرونهنمولاالعذالي

السموألإلىالمنسوبةالتائيةعلىحكمالذيباريهدرودثه

صنعتالقصةانإلىكاسكلتننهوقد)1(.موضوعةبانهاالمزعوم

)2(.منحولةالعائيةوعذ،الأعشىقصيدةبعدمتأخرة

يفولتعالىوالثه،الموتعلىاليهوديقدمأنيعقلوهل

كهم:

أنتفاذهمتفيهآدامو(تاأبآيمئدخلهالناتالمومى)مالوأ

)1(.ASamaw' alا"aeم

.2Bawer(.،نهمم!"5) Encycl
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24،.:المائدةأ!،مغذوتفهناائافقنهلاورئث

تعالى:قولهفيفنجده،الجماعيالانتحارحقيفةأما

بأمحابهمأ!مظمنمإئكغبئؤسلفؤمهءمومىفال)و)ذ

دعالي،رلبهغعندلكغضيرؤئكغأنفمكغئاقثدوآبال!إكفتوبوأالعخل

54،.:البقرةأ!!أرصصأئؤابهواتمفي

هنا،انفسهمقلواوهم،المعروقةالخروجحادثةبعدذلك

الف)07(القتلىبلغتحتى،بعضهمبقتلبعضهمقامحيث

)1(.قتيل

يأ!،أتحم!ظلفتخ:تعالىقولهمنواضحهووكما

انتصارأول!شالضمير،وتأنيبالنفسبعذابالإحساصقمةهو

يقتلبعضهمأنأيضآوواضحبانتصار.اعمزازأأو،للحق

نفط.يقتلأحدهموليى،بعضهم

يومطوبانتحار

كقصةقصةنجدفلن،اليهوديالعاريخكلفتثنالو

الزعيمانتحارهينفسهاالأجواءلهاتصادفناحادثةواول،السموأل

فيعشقأهذايأتولم،يومطوب،اليهوديوالأديبالديني

فياليهودمذابحبلغتانبعددىانما،الهلاكفيورغبةالموت

وفيام091مارس17-16فييوركمذبحةفيذروتها،أنكلمرا

فيمحاصرينكانواالذيناليهودمعيومطوباجتمعالعامهذا

قاموعندثذالتعميد،منخوفأالانتحاروقرروا،القلاعإحدى

97.-72ص،2بر،الطبريتفير،الطبري()1
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)!(.نفسهقتلثمطفليها،ثم،زوجتهوذبح،يومطوب

هذابنايعودألا،السموألوفاءقصةالانبعدنضعفأين

الجماعي،الانتحارمسالةمنأنفسهمعناليهوديشيعهماالى

بمعلالمتأثرونبهايأخذمسألةوهيوالإباء،الرفضمنكنوع

يستغلونكمااسعغلال،ألغاليهوديستفلهاالعيالدعاوىهذه

ذاتها،الفكرةوهي،الجماعيوالحرق،الهولوكوستمضيةاليوم

قديمأ،محبوكسياسياختراعإنهاحقيقتها،فيتأملنالر

وحديثأ.

العربعندالبشريةالتضحية

روجتالتيالقصةوفقالوفاء،مفهومأنذكرناأنصبق

عربأبالأشخاصعلاقةلهليس،أسطوريمفهوم،السموألعن

تولب:بنالنمرتولفيهذانلمحيهود.أو

المنقع)2(السمامبذيفانصبحوا

حتىصباحأ،المقدسةالدماءاراقةينقلالفعلوهذا

.الموتلجلبسضاالحينذلكفييثربونها

بنعمروقولفيهذاعلىالأكيدالدليللنقدمهناونأتي

:المراديقعاس

917.ص،والوصيطالقديمالعبريالأدب،جلال)1(

.7صه،ضحره(2)
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)1(وانتقيتخلاءعلىأكلتقبليالناسيذقهلمولحم

لحمه.فأكل،ابنهذبحأنهإلىالبيتهذافييشيروهو

لوجدنا،البيتهذافيهاجاءالتيالقصيدةفيتامل!ناولو

فيها:يقولالتيهيللسمرألمنسوبةأبياتأ

)3"وفيتأقوامذمماإذا)نيالكنديبأدرعوفيت

عمهابنتاثيةاليهودسرق،الحارثيلاميةسرقتوكما

تقليدأالتافيةصياغةوجاءت،مذحجمنوكلاهما،المرادي

أسطورةوليذيعوا،صالحهمإلىليحولوهالبيتواسعنلوا،لتائيته

أنهعلى،بضريلحمأكلعلىالمرادييقدموبينماالوفاء.

العضحيةب!ذاعةالحادثةاستغلالعلىاليهودأقدم،وثنيطقس

وفاء.بالابن

!!!

214.ص،الاختبارينكتاب،الأصفرالأخفش)1(

16.ص،السمو(لديران)2(

.العربعندالمقدسالدمكتابوانظر
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اليهوديالشعبيالشعرء

إليهمنسبتهيصحماأنإلىاليهودسعردرايعةفيتوصلنا

تصديقفيتوسعتالتيالحديثةالدراساتوتقرمعدود،محدود

الديني-الأثرمنيخلوالشعرهذابان،إليهمجانبكلنسبة

الشخصيةتلكعلىالمكذوبالشعرذلكمنشيئأعداقيما

.السموال-المتوهمة

فيمرحلةفهي،الأقوالتلكبمثلابدأيعبألاوالمرء

منوضحكما،الرسادةوأخطات،الصوابجانبت،الدراسة

قريظة.بنيإلىالمنسوبالشعرتحليل

عتاتهم،عنصدروقدسيما-سعرلليهودكانولو

على،بارزةدينيةسماتيحملسعرألجاء،قريظة:الكاهنين

العالميةبالادابالتصقواالذيناليهودشعراءصنعماغرار

-الأخرى

مقاله:فيلايليجدولم

The relation of the Old Arabian Poetry to the Heb "ew Lierature

.ofthe Old Testament

إلا،العبريوالشعرالعربيالشعربينالتوافقعلىبهيستشهدما
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الأدوالوهي،أيوبوسفر،والمزاميرديبورا،أنسصودةفي

الشخصياتمنبايلهاعلاقةولا،القديمالعهدفيالمذكورة

سخصياتأنهاعلى،القديمالعربيالأدبفيأقحمتالتي

يهودية.

الرجوعيمكنإذوالاستشهاد،المقارنةمجالفيهناولسنا

)1(.الظاهرةهذهلاستجلاءالمعاصرةالدراساتإلى

ننظروحين،يهوديةجاليةاليمنفيكانفقدرأيناوكما،

يكادحتىضثيل،انهنجداليهود،ختفهالذيالأدبيالعراثفي

لهمليسلأنهل!انما،قخوه،هناكالعربلأنلامعدومآ،يكون

الخلود،مسعوىإلىيرقىشعرلهمولي!،وزنذووسعراء

مجاللهمأتاحمما،بالعاميةال!ثعريقولونأنهممنالرغمعلى

واشمل.أرحبتعبير

الشعر،منالنوعهذاتسجيلعلىالمستشرقونحرصلقد

فيهم،العامةضعراءمنعرفناوقداليسير،النزرإلايجدوافلم

،الميلاديعثرالابحالقرنفيكرف،سالم:يدعىشاعرآ

الشصعراء؟!بقيةفأين

:القهوةفيقولهسالمسعرومن

ثلآ:انظر)1(

.VA-7صه،ايهوديالفكرفيالعربرالأثر،هنداوي

في:اليهودكطالحرخصانصواتظر

.Waxman,A History of Jewish Literature,,1.v921-302pp

الحديث:العربيالأدبفياتأثيرعنوافظر

Sadig, Hebrew Fiction Influence
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الجوابهاتهاجيياوأنت

بالصوابكلاميأخر!أن

والعتابالمحافيهذهبعد

لطايعينلاالزوجزينقال

إقباليلكيكونقهوةياوأنت

حاليطعمكيكونالثدحةأنت

غاليناموسكسفاتهوصيني

إبساليفيكلاقوميبالإبخار

عنديكونيرأسأريدكوأنا

أقوالياسمعتتنياوأنت

جهليوتهجنتأذينيلا

وقرافيصلاةعندنظهرولا

قوليهووهاذا

بمراديوبهاذا

ينادمونيوالقهوةالقات

الفنونيأفضلأنتعرفوما

عنديعزازجمعتكمجؤبت

قصديوسزفيكمومطلبي

وحديدايمألثهإلاوالثكر
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تعجبونيالافنانياوالكل

صافيالزبيبخمروصيدكم

شافيالقلوبض!يقالمقاممزهي

وافيورزقرتهعلىنمسي

ينادموني)1(الأحباروخبرة

يهودا،سعراءاليمنفيتخلقلموأمثالها،القصيدةفهذه

الأغانيئإنحتى،بشعرهئعتدضاعرمنهمالسطحعلىيظهرولم

سعبية.يمنيةأغانهيدهانما،لهمليستيرددونها)3(،العي

باليهودالشعبيةالعلاقة

بعداليهود،جزيرتهمفيالعربيعرففلم،تبينكما

إلا،عنهاللهرضيالخطاببنعمرالخليفةعهدفيإجلائهم

:هناكاليهودحعاةطبيعةعنلقمانحمزةيقول.اليمنفي

ذمةفييعتبرونال!يهودفيهايعي!التيالقبائلمناطقإفي

عندمابسوءيهودييصابأنيمكنلا،هذهوبمفتهم.القبائل

منكثيروفي.الثأرحرببينهاتنثبالعيالقبائلبينيمر

قيليأيعنتمييزهيمكنولا،سلاحهاليهودييحملالمناطق

يحافظوناليمنيهوديزاللااللذينالتقليديينبالرنارينإلااخر

للقبيلةالرأسضريبةال!يهوديدفعالنواحيبعضوفيعليهما.

حتىاعتداء،أيمنومعابدهموممتلكاتهمحمايتهمتتولىالتي

)1(1471-131..Bacher,Zur Ranastreit, ss

(Y)1-136ص،اليمنيهود،الامي 4 o.
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إ)1(.السبيلذلكفيوالمالالرجالببعضالقبيلةضختولو

العربيالشعبيالشعرفياليهود

اليهود،عنمؤلمةبذكرياتالعربيالشبيالضميراحتفظ

مكائدهمللأمةوتبينت،الكريمالقرانفضحهمأنفبعد

وإن،حقيقتهميعيالشعبابعدا!،الرسولضدودسائسهم

وسياسةبأخطارهمواعغيرظل-الثمديدالأسفمع-كان

لهم،انتصروابل،طبيعيةحياةبينهمفمارسوا،أحبارهم

عدانزلوهابقعةأيفياليهودبهايحظلممعاملةوعاملوهم

منالحقائقزئفواوعملاؤهمالصهاينةكانوان،العربيةالبلاد

عامة،والمسلمينالعربعدالةينصفوافلم،لويسبرناردأمثال

كاثدة)2(.صه!يونيةلمخططاتتسخيرأوذلث

قصةف!ن،العربيالضميرفيالخالدةالمشاعرعنأما

نأكيفتحكيوهي،العلاقةتلكفيالصدارةتحتلالغزالة

تقول!،الرسولالاينقذهاولم،الغزالةحبساليهودي

3(:)القصة

67.-66ص،اليمنئاريخمناصاطير)1(

(Lewis,The Jews of Islam,,66-3.pp.601-68 (T

وافظرة

.5Abbou.!موح!4055.كلا Musulmans Andal

47.-4صه،الفدبنديران،صرية)3(

ليفأحفر،تكزمالذيهالحواصعبدالحمبدزياد،ابااستاذن!وأضكر

.القصيدةمذه
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الغزالةقصه

نبيناحيواالقمرحيوا

أغنيراحبالمدحانا

منياسمعواحاضرينيا

لايايافعياسمعوا

هناياياالغزالةمع

رجاليايومأالنبيمره

حبالفيكزالةوشافإلا

الهاديطهراتلما

الواديفيهناتركتهم

لكماالنبيلهافقال

الهالكديمنزينيالهقالت

ووثقنيقويسدنيقد

أضم!نينبيياعليكبالثه

انينبتئنالنبيسافها

العينكحيلقلبهرققام

اللهفانمجيرالنبيوأنا

الغزلانيأمموجوداكونبقى

أولادىعلىالثهرسوللا

عاديحيوانليكونخايفة

بيلالواالحيفيمصطفىياأولادي

21

فينايث!فعحاضرينيا

فنيمنهنااطربكموح

نبيناوياجرتقصة

البراياخيرقصةفي

الأميناحماهااللي

الاجلالرداءوعليهماشي

متيناسدةمشدودة

أولاديلهوقالتسكت

وجعانيناقويعطاسا

بحالكأخبرينيهيا

الملاعيناسلالةمنهو

وربطنيسوفالقيودحل

جعانيناأرضععلثمان

الحزنانينبكاءتبكي

تبكيناليهلهاوقال

الحيرانفيالمثمفعوأنا

ضميناعنكوأناوتبكي

أكباديفلذةهمدا

مساكيناعليهميهجم

بيلالواالحيفيوهمجوعهمكترمن

http://kotob.has.it



&t-1منالليعندمصطفىيااضمني

يهوديياوقألالنبينده

وتمرديترضععلشان

جميلياوليهاليهوديلهقال

غليلليشفتوهيهباصطاد

احللهابسالنبيلهقال

أولادهاترضععلشان

الحالفيبقياليهوديقام

الجبالفيسايبهاوراح

راحتوهيهالنبيقعد

بانتوحينلأولادهأوصلت

زمنيهمدةلكبقى

بليهفيبعدكمناحنا

زادىوعنحالىعلىاسعىنزل!

اولاديياوضمنيالنبيالحبيبجاني

اولادييا51لهمقالت

الزاديلكمأجيبعلشان

كتفنيبقيدهسدنيقام

ضمنيطهالنبيإلا

سريعابالثهارضعواقوموا

جميعاكلكلهاقالوا

مالوانبيياوعنكوبينهمبيني

القيودحلتعال

رهيناابقىحداكوأنا

الليلطولهناوأناتضمنها

أدينافيثيءنسيبوازاي

اضمنهاراحوأناتذهب

حاتجيناساعةوبسرعة

الحبالحلالنبيلأجل

وأمانينامرادهابلغت

انسابتلماهوىلسىتقو

اخبرينالهاوقالوابكوا

البريهفيمهياوانتي

تسيبناليهالخبرايه

الودايفيحيرانةوانااليهوديصدني

الهاديالنبيغيرلوععيلمينأسكي

الودايهنانزلتلما

لعينايهوديصدنيقام

طلمنىومثهقكعنىما

نبينامحمدأحمد

الشفيعاأوفيعلشان

علينامهياحراملبنك
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محرممهياحراملبنك

يرحملميهوديعند

جاريالعينودمعقامت

الأنواريلبهىوصلت

الأخيارزينيالهقالت

ودارحصلبماأخبرتهم

منيأبدأيرضعوامرضوش

عنيغصبزينياكانودا

يحمعناالحشرفيالورىرسوليامين

ليناالمصطفىغيرالحشرسدةفي

أولاديتجةواقبل

مصاديوانتالأملانت

الصيادمنهافتعجب

الميعادفىلهووافاه

لأولادكروحيللغزالةقال

اسعادكلكبانبشراكي

نورفيهالياليكمصطفىيا

مغرورواحدكلفيبالعند

يجريبقىاليهوديقام

قخريورأيتالأوانان

الإسلامنبيبأنهأسهد

المكرمترهنيازاي

واتركيناارجعيقومي

ناريلهيبالخدودعلى

تبطينالاالمواعيدحسب

الناروسطفيلأولاديرحت

ضمعناوأنتوبينكبيني

ضمنييارهنعكعلشان

الملاعينا.يجازيالله

يحمعناالليميننقولحيارىواحنا

وتحميناتحضرالأسىطولبعدمن

!اسعاديبرديمصحوبة

فيناوسفيعالحببوانت

الهاديلطهنطقهامن

نبينالأحمدورجوعها

مرادكحمديابلغت

نبيثاأحمديدعلى

سرورفيسرورحياتناخلت

الملاع!ينالليهودصنف

البدريطهالحبيبنحو

بنبيناأكبرالله

الدوامعلىاللهنورهو
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نبيناحيواالقحرحيواالأعلامكلرافعوقام

بالأزهارالتحيةأهديحضارياكلاميوخعام

وتهانيناالولاءأزكىالدارأهلمعللحاضرين

ويفسر)1(.مدونةوغيرمدونةأخرىسعبيةرواياتوللقصة

:فيقول،القصةمغزىالحجاوي

..غزالةيصطادويهودي..الباديةفيينسرح"الخيال

.التلالعلىيضظرونها..هناك..الصغارأولادهابينماويربطها.

حال:برى..السلامعلبهبالرسوليأتي..بانيالخيال

.يتركها.أنإليهويطلب.صيادها...باليهوديويلتقيالغزالة

.وتعود.أولادهالترضع

نأ..النبيمعرهانسبهفياليهودييجعل..الخيال

نظرهوجهةمنوهذا..وعادت.قيودها.منأطلقتلوالغزالة

..دتهأسلمأنهعلىيثهدهفإنه..محال

الظمأرغم-داالصغيرةالظباءأنداالرائعالأسطوريالخيال

..الحكايةعرفتإنما-الأمبغيرالخلاءووخة،والجوع

الظمأإطفاءالغزلانصبايارفضت،الموقفانقلبحتى

محمدترككيف..بالعودةالإسراعأمهنمنطالبات..والجوع

لىترمن!أنعلىالموتيفضلن..الغزلانصبايا-اليهوديمع

.تعود.حعى..لليهوديالنبىأمهن

بعديعودلأنهظاهرأ"،5أسلم-اليهودىأن-والمفمون

92.ص!االيهود،حكاية8الحجاويفي،أحدهاانظر)1(
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.)!(إ!.الفزالةيسحبوهو..الظاهريإسلامه

فياليهود،عنالشعبيالقصصمضموناختصارويمكن

إلخ...الثريفة)2(.خضرة،ميمونة:مثل

الشعبيالمعتقدفياليهود

الثعبيالضميرموقفسموليأتحليالاالحجاوبيحلل

،عندهاجاطناالعقامظاهرمنجوانبعنويكشف،اسربىا

نأبيد،الزمنمعيتكيف،بالمشقبلاحاراالماضيامتزجبحيث

ذلكصوتوهو-الثمعبيالصتتمملفيياتولواحد،العشكيل

بواطنه:وإدشاكه-الضمير

الدارسبفايةقرأوكأنه،بالتهمؤمنباجهود!أ"إن

الافنانووضع،موسىسريعةعزوبعدهموخطاياهماثامهمأسافار

..الذهبوأوثانا()/بعلىمنبدلأانزنارحجرالثبي

وعلى،اللهعلىيحاقد،الشعبيالمعتاقدفيواليهود!،

وألعابدرحمةقلبهفيوليعر،الماويةأديانهوعلى،آياته

؟..مؤمنوأفياليهودي؟والفطرةبالغريزةنقيضاتإنهما..م!دين

ظلمآ.للدماءسافك،سفاحاليهوديهـان

الربحوعندهالمالوأن،الحقاسمهششآيعرفلاوانه

.حقها.هىالتيالجواهرمنهاوأخذ..ممونةقتلفمد..إلهه

بدموع،كعادتهيحتال..الأسطورةفياسمعجزةاوبعد..ثم

692.-ص-592اشيهود،حكاية،الحجاوقي)1(

323.-ص-6692ففسهائمرجع)2(
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اللهأنعلىالعشرةباصابعهخعمإنه..وتنويهاتوصبابات

..إسلامهليعلنوراءهاطريقهفيوأنه..حقرسولهوأن..حق

.(1a)09.الأزليةمع!ثدا!إلى..طار..ثم

يتاقدءمعاعرأكاتبأنجد،توضيحهتمالذقيهذاككوبعد

الجامعةفيحسينطهعليهايشرفإ،علمية"رسالةيسمىبما

مثلى:بينها،رابطةلا،بأقوالفيأتي،المصرية

احربابا،ديهودفيوالعبزهـيةالنبوغمنسيءيظهر"لم

عصورهاكافيواحدةضخصعةبينهممنتتهرولهمطلقا،

المدنيةإلىوأقربأشقىعامبوجهاجهوداكانوإنبالئ!بالرقي

ا(سربمؤرخيمذأحدفيهيكلامماهذا،العربباقيةمن

اجهوداقو!شتتالجديدةالبيئهأذيظهرولكن،الإفرنجوعلماء

صاحبةصارتحعىالبدريةالعقيةعلعههفتغلبت،الروحانية

ونفسياقهم،)3(.أفكارهمعلىالسلطان

:لويقو

اللغةالحالبطبيعةفكانت،العرببا،دفياليهودلغة"أما

طانةبادموبةكانتبل،خالصةعربيةتكنلمولك!نها،العربية

باتامآ،تركاالعبريةاللغةاستعماليتركوالملأنهم؟الع!برية

نأالضروريمنفكان،ودراستهمصلواتهمفييسععملونهاكانوا

إ)3(.العبريةالكلماتبعضعربيتهمفييدخل

03.صرا،نفهالمرجع)1(

ص-12.ط...تاريخ،ولفنرن)2(

(r)صر.2.،تنهالمرجع
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تكونأن-علميبحثهناككانلو-يكفيكانوقد

واللغةالشعرمسائلفيالخوضدونحائلتينالنعيجتانهاتان

فيأجدادهسيرةيسيرأنإلايأبىولفنسونأنبيد،والأدب

سبق:ماناصيأ،فيقول،والبهعانالزعم

،العربطبائعمنطبيعةكانالصمعرقرضأنإوكما

والتفكيرالععبيرطرقأجلمنوطريقة،سجاياهممنوسجية

الموزونالقولفييسعرسلالعربيالمفكركانحتى،لديهم

اليهوداندفعكذلك.بالألبابويأخذالعقوذ،ينحراسترسالآ،

ينظمونفجعلواقويأ،اندفاعأالعربيةباللغةالشعرقرضفي

وفىوالشجاعةوالوفاءالكرمفيالمتينةوالقمائد،البديعةالأبيات

والتشبيبالمرأةجمالوصفوفي،والح!يوانالبلدانوصف

إلىويدعوه،العربينفريحرككانماكل،وبالإجمال..بها.

ووصفوهجاءوذموثناءومدحووعيدتهديدمنالثعرقرض

ويدعوهمالجاهلعةفياليهودمنالعراءنافوسيحرككانوفخر

دا.المتينوالشعرالانصلبالقولفيهيخوضواأنإلى

قائلا:ويواصل

لاجدأ،قليلالجاهليةيهودضعرمنإليناوصلماأنلابيد

ل.العربيالأدبكتبأمهاتفيمبفرةوأبياتقصاثدبفعيعدو

ذلك:بعدهـستنتج

الأدبيةالثروةتلكأكثرالكثيرةالحوادثأفقدتنا!وهكذا،

يمكنماحتىمنهلناتتركولم،الجاهلييناليهودأولئكمن

وتمييزعتمليتهمعنواضحآرأيالهيكؤنأنالناقدالباحث

بعفر!.منبعضهاسخصياتهم
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المنسوبالصحعرحولحسينطهباراءالاستشهادإلىويعمد

:فيقول،لليهود

الأدبي،اليهودأثرأما:حس!ينطهالدكتورأستاذيلايقول

،العقولفيالحركاتهذهتؤثركيفنعلملأننا؟الفهمفيسير

كانواأنهم-العقلياثرهمعلىونزيد-العربعندسيماولا

العربي،الأدبعلىسؤمأاباهمومحاربتهم،للأنصاربعدائهم

الدكتورويصل..الكئير.واختراع،منهالكثيرضياعفيوسببأ

اليهود:أثرمنخطعرةنعائجثلاثإلىطويلبحثبعد

علىجنىكبيرأ،أثرأالعربيالأدبفيلليهودأن-ا

اليهود.وبينالعرببينكانماظهوره

وهجاءالدينفيالثمعرمنكئيرأقالوااليهودأن-2

.العربمؤلفوأضاعهوقدالعرب

علىالجاهليةفيسابقعهملإثباتسعرأ،انتحلوااليهودأن

.لا...العربوسعراءسعرائهملسان

:فيقولهنا،حسينطهموقفيتبنىوهو

أستاذينظرياتبعضأثبتأنعلىحملنيوالذي5

هو:الجاهليةيهودسعراءبصددحسينطهالدكتور

فياليهودشعراءإلىينسبماكلجصعتقدأني-ا

الشعربق!يةعنيميزهظاهرأفرقأفيهأجدولم،الجاهلية

اليهودبينيخفىلاساسعا،فرقأهناكأنحينفي،الجاهلي

الأفكار.واتجاهوالعقليةالدينوجهةمنوالعرب

اثارأأسعارهمفيتركتالعبريةاللغةأنفيسكلا-2
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كانتفقد.(Liturgic)الدينيبالشعريتعلقفيماخصوصأ،ظاهرة

لاأنممك!نافليس،الحجازيهودنفوسفىقويةالدينيةالنزعه

بنيوأنبياءموسىوالالتوحيديمخددينيسعرهناكيوجد

النوعهذامثللأنوعبادتها؟الأصنامقيمةمنويحط،إسراثيل

القديمة.عصورهكلفياليهوديالأدبفيظهرقد

جليألهيتضحالسموألقصائدفينظرهيمعنالذيان-3

علىليتعذرحتى،والتغييراتالتقلبتاتمنكثيرعليهاطرأقدأنها

الصحيحببنيفرقأو،والحديثمنهاالقديميميزأنالباحث

والمننحل.

سعرمنإليناوصلتالتيالقليلةالأبياتأنإلىهذا-4

قدبأنهنجزميجعلنامماشعراثها،أسماءلتخليدتكفيلااليهود

منهلهميبقولمسعرهمضاعولكن،مجيدونسعراءهناككان

صوتإ)1(.وبعدشهرةمنلهمكانماصدىكأنها،اسماؤهمإلا

:القولإلىيسبقناانوبأستاذهبهحرياكانولقد

إلىالمنسوبالشعرهذاصنعواالذينهماليهودإن

وابنالاسرفبنكعبلهاقاأبياتبضعةإلا،وغيرهالسموأل

هذهأننفسهقرارةفييشعركانلأنه؟وسماكالحقيقابي

:يقولفهو،الحقيقة

اليهودسعرمنإليناوصلماملةفيالسببأن"وعندي

إقبالضعفإلىيرجعإنماسعرائهمأسماءومنالجاهليةفي

وصلالذيالقليلعلىحافظوالذي،الإسلاماعتناقعلىاليهود

ايرتيب.ياصمنا،إضافة)4(ورتم24.-23صتادبخ،،ولفنون)1(
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لخلحدأ؟منهملثاسلومن،الإسلاماعحنمواالذلنال!هودهمإل!نا

6.عظيموسرفأثيلمجدمنلأجدادهمكانلما

عنها:يفصحلمالتيالحقيقةمدركآ،ليقولإنهبل

السموألذريةمنالأفرادبعضيسلململوأنهيجوز"وقد

ولاحتىسمعناولا،قليلولاكعير،سعرهمنإليناوصللما

،.باسمه

وهي:،المعهودةالنتيجةإلىيصلثم

كانواإليناذكرهموصلالذيناليهودالشعراءأن"ويظهر

العصربعضهمفأدرك..مبالسادسالقرنفييعيشون

.")1(الإسلامي

لمال!يهودأنقهو،الموضوعهذافيالصائبالرأياما

بنكعبالأكبرشاعرهمكاندهانما،الإسلامقبلسعرلهميكن

يهوديكعباأنوهوبحصيطلسبب،الإسلاممقدممعالأسرف

طيئء.أخوالهعنالشعرفنتلقىوأنه،الأممنعربي،الأب

بدلاالقولوهذاعربيأ،سعرأيقولاناستطاعلما،ذاكولولا

فاليهودفيلاخر؟أولسبب،الحقيقأبيبنالربيععلىينطبقأنه

قوللهاتهيأالتىالعربيةالطبيعةعلىغرباءكانواالعربجزيرة

الثعرهذاوكان،المنوالعلىوالنسج،والدربةبالسليقةالثعر

الأعرابيةالنصرانيةأو،الوثنيةإطارفيالأدبىتراثهمكلهو

2.صه،تاريخ،نفسهالحرجع()1

-26ص،وضمرهالموأليهردبةحرلضيخرللوم!الفبئنقاضهوانظر

.34
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ولهمدينيأ،اليهوديتراثهمفكاناليهرد،أمامعلا(.)تغلب

العربية.غيرفي!ثفهيةأومكتوبةومروياتهمتراتيلهم

العربمعاختلاطهموما،أنفسهمعلىاليهودانغلقلقد

منهمالعربمنالمتهودينإنحتى،بغيضةسياسيةلأهدافإلا

مناليهودكلموقفمنواضحوهذا،عنصريتهمشاركوهم

.الإسلام

فأنبعضأ،بعضهاتضالضأنهاالنتاثجهذهلنقدويكفي

مامعيتفقلاكثير،وسعرالعربيالأدبفياثرلليهوديكون

مع؟الأفكارواتجاهالعقليةفيساسعفرقمنوالعرباليهودبين

مضامينهفيالعربيالشعرغرارعلىكانسعرهمانيقرأنه

كما-مشلولةعندهمالروحانيةالقوىأنسيما،الععبيريةوطراثقه

ه:كلامثنايافييدسفهو،ذلكومع-يقول

بقيةمنالمدنيةإلىوأقربأرقى-عامبوجه-اليهودكان5

لا.العرب

معمنحدرأ،غيرهاويبقىتتطور،،معزولةامةاليهودوكان

:يقولنفسهأنه

العرببلاديهودفيوالعبقريةالنبوغمنسيءيظهرالم

عصورهاكلفيواحدةشخصيةبينهممنتصشهرولممطلقأ،

".الفكريبالرقي

يكونواأنوإما،الأممكبقيةأمةاليهوديكونأنف!ما،إذن

والفنبالأدبيتعلقفيماالحقهووهذا،خاصةطبيعةذوي

العربية.اللغةفيالشعري
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غيرحيمعلولدينابعيدأ،الاحعجاجفينذهبلناوما

تسععمللمفالأوزانالاندل!؟فياليهودسعرإنه،بالعاميةالقول

علىالميلاديالعاشرالقرنفيإلاالأندلسفيالعبريالشعرفي

Donashلابراتبندوناشالنحوييد ben Labrat،وقد

اسععملصهانإحكاما،ئحكمهالمبل،العربيالشعرمناستعارها

هذهمملذلكقبلالعبريالث!عرفيتظهرولم)1(.البيتفكرة

أمعال:منسعراءمنهمكانوإن،المحاولات

Joseم(064-)006هياتومبنجوزبنجوز Ben Jose

ha-y Atom

4+،!أ064(سنةحدود)قيجاناي

Elieserكاليربنإليعازار Ben Kalir

كانحينفعلىماهير،شعراءفظهرإسبانيا،فىاما

:أمثالمن،منهمالأوائلالنحويون

Menahamسروكبنمناحيم ben Saruk

سروكفابنالشعر؟منم!تمكنينغير،لابراتبنودوناش

فيسعرهأغلبوكان،الصياغةجاهد،الموهبةضعيفكان

)أي:لهتهيأتالشعرآلةمنالرغمفعلى،دوناسأماالرثاء؟

c.الحععرمستوىيبلغلمف!نه(الاوزان-العربىالإيقاع iوكاق

والرثاء.الغزلفيشعرهأغلب

دوناشتلامذةسيماوخلفاؤها،تلامذتهماهذينأعقبوقد

)1(212-211.ture, pp5لثونح!افاHistory of J*!مع!حمع
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شي!ثيتبنيهوداأسهرهمومن،ستىموضوعاتقيكتبواالذين

Juda Ben Shesthethبنيوسفأما؟دوناشأستاذهرثىالذي

Josephأبيعور ben Abiturغلبتفقدم(،299سنةحدود)في

الدينية.المشاعرعليه

Sameuel،1!نجريلابنالسموالويعد Ibn Naسعرائهمأسهر

م()1(.)339شةقرطبةفيوالمولود،اسبانيافيالإطلاقعلى

العربىالثصعركانبلدقياليهودشعرحال،إذن،وهذه

وقصاثد،وموسحاتأزجالأ،:فنيةموهبةذيكلإليهيجتذب

هذا؟!كلمناليهودفاين؟تقليدية

الأدبازدهارعصرفياليهودالمثعراء-إذن-همهؤلاء

الشعر،الأساسيركنهاثقافةفيقلةأنهمفكما،العربيةوالثقاقة

نأذلك،الإنسانيةالمجتمعاتبقيةفيذلكمنأقلفهم

علىنجدلافنحن؟يعنيهممماليسا،البشريوالشقاء،الأدب

،اللغاتتلكفيبرزيهودياساعرأالعالميةالآدابتاريخمسار

الدعوةاحتداممعإلاالشعريةالحركةفياليهوديثطولم

القلة:هؤلاءفمن،فلط!ينعلىوالاعداءالصهيونية

,Bedersiيداياه،بيدرسي Jedaiahجنوبفيء(،%34.)ت

فرنسا.

.حا+ه+)ح!ل4لأهح)ح!!13إسرانيليعقوب،بالموثت

.هولندةفيام(،962-ام)057

1يعقوبفيشمان AA) Bichman, Jacob،)صربيا.فيم

هذا:فيانظر)1(

.,n5.022-216History of Jweish Literature,ه!عهpp
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،186)-111.6سسيمون،فروق Frug, Simon Sفي،(م

روسيا.

9918)سيمون،هلكين ، Halkin, Simon)روسيا.فيم

3918)ماتيسياهوشوهام Shoham, Mattisyahuم-

م(.3791

409)سسالومفهو:،أشهرهمأما )'( Shalom, S.)ام

المتأخرينعندعنصري،أغلبهفيدينيسعرهؤلاءوسعر

؟العرببينسعراءلليهودكانفكيف؟منهم

اليهودمثاركةعدمعلىللبرهاندامغةحجةاكبر!ران

علىيظهرلمالحاضر،الوقتحعىأنهم،ادابهمفيالعرب

العربية،باللغةينظم،يهوديساعرأو،أديبايمنهمالساحة

العاريخ.حقبكلفيالعربنصارىخلافوذلك

؟المالرأس:هواليهودعندوالنفسيالدينيالتوجهإن

وملأكأ،وززاعأ،وصتاعأ،دجارأ،الجاهليةقيعرفواولهذا

فيإلايقاتلونكونهمعنهمنعرفولم،متجولينخمروباعة

سياسية،لمخططاتتعفيذأوذلك،والخزرجبالأوسعلاقاتهم

الفت!نة،لإثارة،الأحداثوراءفكانواضحاياها،همالعربيكون

الأحقاد.صهايقاظ

!!!

)1(انظر:

,sDictionary of JudaismفCon"كثلا!.
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المعاصمرالعبريا!دبء

فيسعرألليهودنجدأندراسةمنمضىفيماحاولنا

مكانةتضاهياليهودللص!عراءمكانةنبرزأنأي،العالميةالآداب

شاعرينبغولم،بطائلنحظولم،الأخرىالأممعندالشعراء

لهمفأبرزوا،العربعندأما.معأخرةفتراتفيإلااليهودمن

بعضكادتخى،صفاتعليهموأسبغوا،أدبهمفيحئزأ

مناخرينعلىالأدبيةالساحةفيتطغىالمزعومةشخصياتهم

صراسلام!يين.وثنيين

:الانالثابتمنأصبحوقد

عنعبارةالعبرانيينلدىالثصعريةالكتاباتبعضهـأن

وعن،عنهمهؤلاءاقتبسها،الأصلالبابليةالأغانيمنمجموعة

aM(.1القديمالعهدفيودؤنوها،الأخرىالثعوب

بلادفيالساميالتراثمسخوااليهودإن:نقولانأي

الأدبإلىإضافة(،الشاموبلادالرافدين)بلادالخصيبالهلال

،أيوبسفر،العربيةالجزيرةوفي،أخناتونأناشيد،الفرعوني

3.صه،والوصيطالقديمالحبريالأدب،جلال)1(
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،الأصولسرقوااليهودأنآخر،وبمعنى،أنفسهمالىونسبؤها

هذاف!ن،ذلككلوفوق.والأفكارالمعانيفييبدعواولم

ولمتزيمأ،أوحقيقةالدينيالإطارفيظلالمسروقالأدب

عنه.يخرج

غيرهمعندولاالعربعندلاأدبأينشئعوالماليهودأناما

الاتي:فيتلخيصهفيمكن،الصهيونيةالنزعاتقبل

،ترونعدةأحيائهمعالمفيمابعيناليهودكانالما

ودراسة"الدينيالتعليمصارفقد،الإنسانيةالعياراتعنبعيدين

كانت[أو...نظرهمفيوالورعللتقوىمرادفاشينأالملمود،

وأ،الراهنةالحياةبحقائقالإطلاقعلىمرتبطةغيرالدراسةهذه

0،)1(..للقلبالعاطفيةبالحاجات

الندرةتلكهوالبالعنيغربالاينبغيالذيوالأمر

ففيالهود،شعرمنعمورهمرعلىالعربيالشعرفيالملحوظة

الموسحاتوسيوع،الشعريةالحركةازدهارخضموفيالأندل!،

نسبماوباقي،سهلابنإلايظهرلم،الشع!بيةاللغةمنالقريبة

)2(.المقطوعاتأوالأبياتيعدوولا،متكلفمتصنعشعرلهم

ليهودالشعراءا

نشرالذيايطاليا:م(؟1747)تلوتزاتوحييمموسيه

م)3(.1743-م0174بينفيماأعماله

3.صه،الحديثالبريالأدبحماد،()1

.08-7هص،الأندلسىالأدب،الكعة)2(

(r)05.-43ص،نفهالمرجع

236http://kotob.has.it



ألمانيا)1(.م(؟5018-م)1725قيزلهيرتزنفتالي

النمحا)2".م(؟1845-م)1772هاكوهينثالوم

بل:أصيلأ،الفترةهذهفيالعبريالأدبيكنولم

الأدبفيظهرتالتيالعياراتلكلمقلداادبا"كان

التابع،الأدبصفةعليهأضفىمماالوقتذلكفيالأوروبي

الراندكا!3(.الأدبصفةوليعى

منابعداءاليهود،الشعراءمنأوفرعددأنحصيأنويمكن

وهي:واحدةبنتيجةإلانخلصلنولكنا،العاريخذلك

فيهاتسودكانتأرضعلىنشا...العبريالأدبإان

لا)4(.الدينيةالنغمة

.()النفسيالصراع:البارزةظواهرهومن

فيوصورتهاالثخصياتصرتأنهذاإلىويضاف

سعرانهم.أعمالكلعلىطاغيةاليهوديالعبريالتراث

احعلالقبلحتىالفترةهذهسعراءعنالحديثوخلاصة

انهم:فلسطيناليهود

وسيطرت...الفكريالأفقفيكثيربضيقيتمتعونإكانوا

6.صه،قصدتهوانظر.نفهالمرجع()1

.VA-77ص،قصدتهوانظر،نفهالمرجع)2(

97.ص،نفهالمرجع)3(

.AY-53ص،الحدمثالبرىالثعر،عدالفتاح:وانظر

9.اص،الحديثالعبري1،دبحماد،)4(

.1rtص"نفهالمرجع)5(
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،)1(.الإقليميةعلببهم

الحديثالعبريالشعرفيواليهودالعرب

فيسواء،العربمناليهودموقفالواقعفييختلفلم

لهم.بالنسبةغرباءأغيارفهمالحاضر،العصرفيأوالجاهلية

الشعرفينجدهوما.القاعدةهذهوفقمعهميتعاملونوكانوا

هذاوضحوقد.عكحيةبطريقةذلكعنيكثصفالقديمالعربي

الوقتفيأماواليهود.الإسلامبينالاصطدامحدثعندما

زالتوماقادتها،أجنبيةحمايةلهمتأسستحيثالحاضر،

ال!ث!اعرنسمعقنحن،حجابوراءمنأوعلنابريطانياتقودهأ

:يقولإيتانإيتان

عليناماذا

بعضهمليذبحوا

أخاهأحدهمليذبح

كلاباتقتلكلابأ

نحننتدخلفلماذا

سعداء؟نكونلاولماذا

العربهمسيظلونالعرب

بيروتفيحدثوما

حتمألناسيحدثكان

917.ص،نفهالمرجع)1(
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المحتصرين)1(كانواالعربأنلو

تشرونفسكي:ساؤولالشاعروتول

أرواحنا،تسكرحعىالجزارينهؤلاءدماءلنشرب

قطرةقطرة،رسفة،الدمأنهارمنترضع

عينايتراهمحتىالاهاتمنونسكرالحزنمننسكر

يرتجفرن

وقدنظراتهممنبالشماتةوأشعرصدى،ل!يبللا

العاصفةمنالليلاثناءتجمعت

)3(.الرعبمنيقفالذيشعرهمومن

مأإسرائيكبنيمنكانواسوءا-اليهودمنطقهوهذااليس

قبل،كمثال،والخزرجالأوسمع-العربالمتهودينمن

المدينةفيالأولبنيانهتاسيىمنذالإسلاممعثم،الإسلام

بنيثمالنضير،بنيثمقينماع،بنيمعهذاحدث،المنورة

!للهولقيا؟قريظة

a!!

491.صالمعاصر،الصهيوفيالحبريالثحر،العباري)1(

.اهص،عيكمالسلام،انذلي(2)
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ءكف
فيوكبرياء،بالتاريخعبثاليهود!ماأدراكومااليهود!

أحبارهم،،ضلالعلىإلانجعمعلاأمة،والعدالةالحقوجه

علىإلاعيونهمتناملافيهموالعقدالحلوأهل،عقلاؤهم

فيفاتهممافيهيفوتهملنلمستقبلوالتخطيط،الماضياستعادة

الإنسانيةضدولكنهم،متفرقونأعداء.الأولىالمرات

عنادهمفيفهم،ونكباتويلاتمنيلقونماورغم.مجتمعرن

علىبالسيطرةأبدالأنهم؟صابرونعذابهموعلى،ماضون

.يحلمونالثرية

وبموسىبالتوراةيؤمن،معهممتسامحأالإسلامجاء

دينوليس،العربدينهو:فقالوا،وسليمانوداود،وهارون

حمدواسواء،وهارونموصىودعوةأثهوجدواوعندماالحهود.

وأأجلوا،أنالنتيجةوكان،بهالفتكعلىوتامروا،عليه

شوكعهم.خضدت

فحاكوا،بهملصلتهمالعربواطمأن،العربمعوتعايشوا

حق؟فيهلهمليىمافسرقوا،الأدبعلىوتسلطوا،الدسائس

مفقرون.محرومونالأدبمنوهمأدبأ،لليهودانوظهر
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المدينة،وفي،مكةفياليهود،قصةالكتابهذاتتغولقد

عمرمعووقف،ضدهم!الرسولغزواتواصطحب

وك!ثحف.بإجلائهموامرهلجرائمهمإدراكهفيعنهاللهرضي

الشعر،أفسدواقريظةبنيوأن،السموألغيرالسموألانالبحث

صفوففيسبا،ابنمثلاليهود،منافقيمنكغيرهمواندسوا

الأبد.دهالىوالغد،،واليومالأم!،نموذجفكانوا،المسلمين

علىاليهودمارسهالذيالدماغغسيلانفيسكمنوما

لم-اجتماعيأومجدأأدبيأ،وتراثأضعرألهمأثبعوابحيث،العرب

نبعثأناليوممنايتطلب-وساداتهمالعربزعماءأغلبينله

أثبتهاالتيالعلميةالحقائقهذه،والقادمةالمعاصرةالأجيالفي

فيوأوفياءسعراءمنالمزعومةالحمخصياتتلكحولالكتاب

الذيالأباونسمي،السموألوفاءنردددمنافمااليهود.

الثاعرقال:ونقولاليهود،إلىسعيةأوسعيةونضم،باليهودي

وأ،رأسهانحنىمهمافينا،يؤثريظلالهدممعولف!ن،اليهودي

تثلم.

وصفأكان،الجاهليةفياليهودوصفأنندركأنبدولا

ساعرأكان،الأبلقوصفعندماالأعشىوانذميمأ،حقيرأ

بالخرافة.والحقيقة،بالخيالالصورةدمجضريرأ

سبأإبننجزدأنأبدأتعنيلاوالتاريخالأدبدراسةلان

الأحبار،كعبإلىنطمئنانولا،الزمانووصمةالدهرسيةمن

أمثالمنالمعاصروناليهودالكتابيكتبهبمانثقأنولا

مرغليوث.أمعالمناليهودانصارأو،ولفنسرن

تسمىبدراساتنتقدمأنالنقصكلالنقصلمنلىانه
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خصائصمنهونستخرجاليهود،ضعرمهانجدرسعلم!ية،

والش!يق.الجمعطريقةعلى،وسمات

المجتمعاتفيلليهودأدبلاأنالقديمالتاريخأثبتوقد

لديهمماأعزالعربمنسرقواانهمال!تابهذاواثبت؟الأخرى

سعراءلهمونسبوا،الحارثيولامية،المراديتانية-سعرهم-

درالى،كافلونذلككلعنوالعرب؟الذيالأبا،م!نهمليسوا

؟؟؟واعونالانبعدنحنفهل،مسعسلموناليهوداطماع

وبعضها،ساطعبعضها،ومضاتإلاالكتابهذاوما

والعركيز.البحثمنمزيدأيتطلبهذاوكل،بصحصالاخر

a a a

242http://kotob.has.it



ء
الكتب

والمختلف.المزتلف،يحيىبنيربنالحسنالقاصمابو،الامدي-
الحلبيالبابيعيسىمطبعة:)القاهرةفراجأحمدعبدالستار:تحقين

.(nvixrA1toLS/-&%وشر

فيالكامل،مكرمأبيبنعليالحسنأبوالدينعزالأثير،ابن-

ام(.1385!/659،صادردار.)بيروتالتاربخ

،4ط،الثقافةدار:)بيروتالأغاني،الفرجابو،الأصفهاني-

.م(1!/8913789

)إستانبول:البخاريصحيح،اسماعيلبنمحمدعبداللهابو،البخاري-

.JOW،الإسلاميةالمكتبة

هارونعبداللامتحقيق،الأدبخزانةعمر،بنعبدالقادر،البغدادي-

ام(.089،للكابالعامةالمصريةالهنة)مصر:

تحقيق،استعجممامعجمعبدالعزيز،بنعبداللهعبيدابو،البكري-

طوالنشر،والترجمةالتاليفلجنةمطبعة:)القاهرةالسقا،مصطفى

ام(.!/1368949،أولى

دار:)القاهرة،بروفنسالتحق!يققرل!،نسبالزبير،،بكارابن-

.م(5391،المعارت

عبدالمعطيتحقيق.النبوةلائلت،الحينبنأحمد،بكرأبر،البيهقي-
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ام(.ا!/504859،أولىط،العلميةالكتبدار:)بيروتقلعجي

ام(.079،للطباعةحلميدار:)القاهرة(القديم)العهدالتوراة

،هارونمحمدعبداللامتحقيقبحر،بنعثمانعمروأبر،الجاحظ

ام(.1388!/3969،ط،الإسلاميالعربيالعلميالمجمع:)بيروت

جوهرمحمدحسنتحقيقالآثار،عجائب،عبدالرحمن،الجبرتي

ام(.589،أولىط،العربيالبيانلجنة:)القاهرةوآخرين

مكتبة:)القاهرةمصطفىكمالتحقيقالث!عر،نقد،قدامةجعفر،ابن

.ام(639،الخانجي

اكل(.324،الميميةالمطبعة:)القاهرةالمعادزاد،قيمابن،الجرزية

صالحتحقيق،الأسديةالملوكأخبارفيالمزيديةالمناقب،الحلي

ط،الثرقمطبعة:)عمانخريساتعبدالقادرومحمددراكةموسى

.JOAAE،أولى

المعارتدائرةمجلسمطبعة:)دلهيقريشاخبارفيالمنمق

ام(.1384!/649أولىط،العئمانية

الاصتقامة،مطبعة:)القاهرةالحلبيةالسيرةالدير،برهانعلي،الحلبي

)rnrIa-/fIAIr.

ثتيترليختنإيلزهتحقيقالمحبر،محمد،جعفرأبو،حبيبابن

ت(.-د،التجاريالمكتب:)بيروت

عبدالسلامتحقيق،الاستقاق،الحسنبنمحمدبكرأبودريد،ابن

ام(.589اا!`3VA،ط،المدنيمطبعة:أالقاهرةهارونمحمد

الدينمحبيمحمدسرح،العمدة،الحسنعليأبو،رسيقابن

.ام(729،الجبلدار:)بيروتعبدالحميد

المطبعة:)القاهرة،العروستاج،مرتضىمحمدالسيد،الزبيدي

.Air-)I،أولىط،الخيرية

الظرفاء،حماصة،العبدكانيمحصدبنعبداللهمحمد،أبر،الزوزني

م(.7391،الحريةدار)بغداد:المعيبدجبارمحمدتحقيق
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النبوية،المغازي،سهاببنعبداللهبنمسلمبنمحمدالامام،الزهري

.(rI/089ا!004اولىطالفكر،دار:)دمنعقزكارصهلتحقيق

الحل!بيةاليرةبهاث!،المححديةوالآثارالنبريةاليرة(حمد،،زيني

.(امص/1382629الاستقامةمطبعة:)القاهرة

عمارةمحمدتحقيق،الأموالكتاب،القاسمعبيدأبوملاآ،ابن

م(.اكل/9048491،اولىط،الث!روقدار:)بيروت

محمدتحقيقالرفاء،وفاءأحمد،بنعلينررالدين،المهردي

ام(.1374!/559السعادةمطبعة:)القاهرةعبدالحميدالدينمحي

الوكيلعبدالرحضنتحقيق،الأنفالروض،عبدالرحمن،السهيلي

ام(.0913!/079النصر،دارمطبعة:)القاهرة

)القاهرة:،المحاضرةحسن،عبدالرحمنالدينجلال،السيوطي

IA/أ!rAVاولىc.6وثركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعة atA.)م

البابليمصطفىمطبعة:)القاهرة،المشحونوالفلكالمدفونالكنز

م(.أكل/3579391،واولادهالحلبي

المعارفدائرة)الهند:شريةبنعبيدأخبارعبيد،،شريةابن

ام(.479،العثمانية

الكتب)حياءدار:)القاهرةالأسمونيعليالصبانحاشية،الصبان

د.ت(.،العريي

الطحاويطارق،الهمياننكتالصفاء،أبوالدينصلاح،الصفدي

ام(.499،الطلائعدار:)القاهرة

عبدالعزيزتحقيقالث!عر،عيارأحمدبنمحمدالحسنأبوطباطبا،ابن

1،العلومدار:)الرياضالحانعناصربن Ono).

محمدتحقيق،والملوكالرسلتاريخ،جريربنمحمدجعفرأبو،الطبري

.(م6791!/2،1387ط،المعارفدار:)القاهرة)براهيمالفضلابو

،المعارفدار:)القاهرةساكرمحمدمحمودتحقيق،الطريتفسير

أم(.589
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تحقيق،المذاكرةعندالمكاثرةجعفر،بنمحمدبنجعفر،الطيالسي

ام(.279،تمبكيللر-هولد:اليبزجكاير-ر

الدار)تون!:والتنريرالتحريرتفعير،الطاهرمحمد،عاشورابن

.ام(849،الترنسية

الشيختحقيق،الباريفتححجر،بنعليبنأحمد،العسقلاني

د.ت(.المعرفةدار:)بيروتبازبنعبداللهبنعبدالعزيز

المصريومحمدقصابوليدتحقيق،الأوانل،هلالابو،العسكري

51،الم!ترصطمطبعة:)بيروت ri759/كلi.)م

الهيئة:)القاهرةالأمالي،القاصمبنإصماعيلعليأبو،القالي

ام(.AVIللكتابالعامةالمصرية

لأحكامالجامع،الأنصاريأحمدبنمحمدعبداللهابو،القرطبي

ام(.1353!/2359،ط،المصريةالكتبدارمطبعة:)القاهرةالقران

الأبياريإبراهيم:تحقق،الأربنهايةأحمد،العباصأبو،القلقسشدي

ام(.199اهـ/3411ط،المصريالكتاب:)القاهرة

الدينحسانتحقيق،التواريخعيرنأحمد،بنشاكرمحمد،الكعبي

ام(.089الثابمطبعة:)القاهرةالقدس

ام(.669،أولىط،المعارفمكشبة:)القاهرة،والنهايةالبداية،كثيرابن

مطبعة:)القاهرة،واخرينكنيمعبدالعزيزتحقيقكثير،ابنتفير

ام(.719،الشعب

ابومحمدتحقيق،الكامليزيد،بنمحمدالعباسأبوالمبرد،

.t(819iمصر،نهضةمطبعة)مصر:إبراهيم،الفضل

التارعبدتحقيق،الثحعراءمعجم،عمرانبنمحمدعبداللهأبو،المرزباني

.م(0691كل/ا937،العرييةالكب)حياءدار:)القاهرة،فراجأحمد

فؤادمحمدتحقيقملم،صحيح،الحجاجبنالحسينأبو،مسلم

(.العربيالتراثاحياءدار:)بيروتعبدالباقي

عانثةتحقيق،والعاجحابصاهلرسالةالعلاء،ابو،المعري
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.م(7591،المعارفدار:)مصرعبدالرحمن

دار:)القاهرةالثاطىءبنتعبدالرحفنعالةتحمين،الغفرانرسالة

.(ام4،099ط،المعارث

دار:)الماهرةالطحاوىعبدالعل!ملحمحىالفاخر،،سلمهبنالمفضل

ام(.069اكل/038،العربيةالكتبإحياء

محمودتحقيق،الأسماعإمتاع،عليبنأحمدالدينتقي،المقريزي

م(.4191الثر،والترجمةالتأليفبخجنة)القاهرةضاكرمحمد

المعارفدائرة)الهند:حميرملرك:التبجان،وهب،منبهابن

f%،العممانية AIV).

،مكرمبنالدينجلالبنمحمدالفضلأبوالدينجمالمنظرر،اين

ام(.A41صادر،دار:)بيروت،العربلسان

محمدتحقيق،الأمثالمجمعمحمد،بنأحمدالفضلأبو،الميداني

المحمدية،السنةمطبعة:)القاهرةعبدالحميدالدينمحيي

SIgoa/-&Irvf).

محمد:تحقيقالمجال!،بهجة،عبداللهبنيوسفعمرأبو،النمري

ام(.629،الجيلدارمطبعة:)القاهرةالخوليمرمي

المفامصطفىنحقبقالسبرة،،عبدالملكمحمدأبو،ه!ئمامابن

rmi/Ami.6،العربيالتراثاحياءدار:)بيروتواخرين ،)r.

ا!وعتحقيق،العربجزيرةصفةاحمد،بنالحسن،الهمداني

ام(.779!/7913،اليمامةدار:)الرياض

الكتب،عالم:)بيروتجرنىمارسدنتحقيق،المغازي،الواقدي

ام(.669

)بيروت:البلدانمعجم،الحمويعبفاللهابوالدينشهاب،ياقوت

ام(.9913!/979،صادردار

الثرقاويعبداللهمحمدتحقيقاليهود،افحام،السموال،يجىابن

ام(.099!/ا3041،ط،الجبلدار:)ببروت
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الشعريةالمجموعات

كتاب،الفضلبنسليمانبنعليالحسنأبوالأصغر،الأخفثى-

هاشممحمدمطبعة:)دمققباوةالدينفخرتحقيقهالاختياهـمن

ام(.اكل/493749،الكتي

شاكرمحمداحمدتحقيق،قريببنعبدالملك،الأصمعيات،الأعمعي-

679/!1387ط،المعارفدار:)مصرهارونوعبداللام tr.)ام

يعقوبكارلوصتحقيق،المفضلياتشرح،البركاتأبو،الأنباريابن-

م(.029i،اليرع!نالاباهمطبعة:)بيروتلايل

الطوالالبعالقصائدضرح،الأنباريقاصمبنمحمدبكرأبو-

-2ط(المعارفدار)مصر:هارونعبداللام:تحقيق،الجاهليات

089I.)م

ضيخولوي!تحقيق،الحماصةعبيد،بنالوليدعبادةأبو،البحتري-

^/2fwtv.ط،العربيالكتابدار:)بيروت irAV).

عليتحقيقهالمففلياتشرح،عليبنيحيىزكرياابو،التبريزي-

ام(.7913!/779مصر،نهضةدار)مصر:البحاويمحمد

0912!(.،بولاقمطبعة:)القاهرةالحماسةسرح،التبريزي-

الأشباه،هاشمابناسعيدعثمانوابرمحمدبكرأبر،الخالديان-

والترجمةالتأليفلجنة:)القاهرةيوسفمحمدالسيدتحقيقوالنظائر،

.ام(589والثر،

تحقيقالهذليين،أشعارضرح،الحينبنالحسنصيدأبو،الكري-

دت(.،خياطمكتبة:)بيروتفراجأحمدعبدالتار

محمردتحقيقالثعراء،فحولطبقات،الجمحيمحمدهصلامابن-

ام(.529،المعارفدارمطبعة)مصر:شاكرمحمد

مطبعة:)بيانةجابررودلفتحقيقبصير،ابيشعرفيالميرالصبح-

9"هلزهوصنآدلف Y V.)ام
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ساكرأحمدقحقيق،المفضلياتمحمد،بنالمفضل،الضبي

ام(.839،المعارفدار:)القاهرةهارونوعبدالسلام

ط،الرسالةمزسسة:)بيروتالضامنصالححاتم،نادرةقصاند

ام(.!/839ا304،أولى

المجمعمطبعة)بغداد،أمريونشعراء،حمودينوري،القيسي

ام(.ا!/204829العراقيالعلمي

وعبداللامأمينأحمدتحقبق،الحماصةديرانشرح،المرزوقي

2،طوالنثر،والترجمةالتاليفلجنةمطبعة:)القامرةهارون

ام(.1387!/679

فراجأحمدعبدالتارتحقيقالعراء،طبقات،عبداللهالمعتز،ابن

ام(.569!/1375،المعارتدار:)القاحرة

الكتبدارمطبعة:)القاهرةالزندسفطسروحالعلاء،أبو،المعري

.م(4891،المصرية
لدواوين:ا

لايلضارلزتحقيق،الأبرصبنعبيدديوانعبيد،،الأبرصابن-

ام(.139،بريلمطبعة:الندن

مطبعة:)دثقعطوانحسينجمعأحمر،بنعمروشعرأحمر،ابن-

.دت(،الحياة

تحقيقا،خطل،سعرشرح،غوثبنغياث،مالكابو،الأخطل-

ام(.ص/1913719،أولىط،الأصمعيدار:)حلب;مباوالدينفخر

جحع،الأصلتبنصميمي!أبيديران،صيفيقي!أبر،الأسلتابن-

i،التراثدارمكتبة:)القاهرةباجودةمحمدحسنوتحقيق ivr.)م

محمدمحمدتحقيقالأعثى،ديوانقي!،بنميمونالأك!،-

ام(.059،النموذجيةالمطبعة:)القاهرةحين

الفضلأبومحمدتحقيق،القيىامرئديوانحجر،ابن،القشىامرو-

http://kotob.has.it



.(م5891،المعارفدار:لقاهرةا)براهيمإ

)القاهرة:نمارحينتحقيق،البارقيصراقةديوان،سراقة،البارقي

ام(.479والشروالترجمةال!اليفلجنةمطبعة

الصيرفي،حنتحقيقالبحتريديران،عبادةبنالولبد،البح!تري

ام(.3779ط،المعارفدارمطبعة:)القاهرة

عاشوربنالطاهرمحمدتحقيقبرد،بنلارديوانلار،برد،ابن

أم(.9136059!/والنشر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة:)القاهرة

حمودينوريوتحقيقجمعترلببنالنمرسعرالنمر،،تولبابن

ام(.969المعارفمطبعة)بغداد:القيصي

عرفاتوليدتحقيق،ثابتبنحانديوان،حان،ثابتابن

.ام(719،لوزاك:الندن

،الحياةمكتبة:)بيروتالصاويمحمدتحقيقجرير،ديوانجرير،

دت(.

قباوةالدينفخرتحقيق،جندلبنسلامةديوان،صلامة،جندلابن

f%،أولىط،العربيةالمكتبة:)حلب %V--/A lrAr).

)القاهرة:طهاميننعمانتحقبق،الحطيثةديوان،أوص،الحطيئة

م(.1378!/5891،أولىط،الحلبيالبابيمصطفى

الأسدالدينناصرتحقيق،الخطيمبنفي!ديوانقي!،،الخطيمابن

ام(.!/201387679ط،صادردار:)بيروت

الفضلأبومحمدتحقيق،الذبيافيالنابغةديران،النابغة،الذبياني

.ام(52859ط،المعارفدار:)القاهرةإبراهيم

تحقيق،الرمةذيديوان،العدويعقبةبنيخلان،الرمةذو

ام(.ا!/2t829.،الإلمانمؤصة:)بيروتصالحابوعدالقدوص

نوري)تحقيق،العامليالرقاعبنعديديوان،عدي،الرقاعابن

اهـ/704،العلميالمجمعبغداد:الفامنوحاتمالقيىحمودي

ام(.879
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مححدحسنتحقيق،رواحةبنعبداللهديوان،عبدالله،رواحةابن

ام(.729المحمديةالسنةمطبعة:)القاهرةباجردة

ام(.ا!/204829،العلومدار:)الرياضقصابوليدتحقيق

.الأسديالزبيربنعبداللهشمر،عبدالله،الأسديالزبيرابن

سلومداودتحقيق،الكميتضعر،الأسديالكميتزيد،ابن

ام(.969النعمانمطبعة:)النجف

الكتبدارمطبعة:)القاهرةالثبانيالنابنةديوان،النابغة،الثيباني

م(.ص/13513291

سيخديوان،عبدالمطلببنعبدمنافالأباطحسيخ،طالبأبو

1356!(.،المرتضويةالمكتبة:)النجفالأباطح

الصقالولطفيالخطببدربةتحقيق،طرفةديوان،طرفةالعبد،ابن

ام(.9،العربيالعلميالمجمع:)دمق

ثجولويىتحقينعادياء،بنالسموالديوان،الحمرألعادياء،ابن

.A(-CIA،الكاثويكيةالمطبعة:)بيروت

)القاهرة:عبداللهتحقيق،الفرزدقديوان،غالببنهمام،الفرزدق

354r،أولىط،الصاويمطبعة I Art !.)I.

العانيمكيساميتحقيق،مالكبنكحبديوانكعب،،مالكابن

ام(.ص/1386669،أولىط،المعارفمطبعة)بغداد:

هلالأبيصنعة،العقفيمحجنأبيديوان،الثقفي،محجنابو

الجديد،الكتابدار:)بيروتالمنجدالدينصلاحتحقيق،العسكري

أم(.9138079!ا،اولىط

يحصتحقيق،مرداصبنالعباصديوان،السلميالعباس،مرداسابن

ام(.099أولىط،الرسالةمؤصة:)بيروتالجبرري

مطاعتحقيق،معديكرببنعمروديوانعمرو،،كربمعديابن

الطرايثد.

م(.0791هالجمهوريةمطبة:)بغدادالطعانهاضمتحق!يق،عمروديوان
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احمدعبدالسعارتحقيق،المجنونديوان،الملوحبنقي!:المج!نرن-

ت(.-دمصر،دارمطبعة:)القاهرة،فراج

العربية8اللغة)مجمعحنعزتتحقيق،مقبلابنديوان،مقبلابن-

ام(.ص/1381629

!!!
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ء
الكتب

ولثاهيوسفترجمة،إسرائيلوبنوالإصلام،رفعيجواد،آتليخان-
اص(.404ضير"مطبعة5:)الرياضأوراليكراي

2،ط،السلفيةالمكتبة:)القاهرةخيبرغزوةأحمد،محمدباسميل،-

ام(.ا!/704879

ام(.اص/3304839،طالفكر،دار:)بيروتمريظةبنيغزوة-

مطبعة:)القاهرةوالوسيطالقديمالبريالأدبمحمدهالفت،جلال-

ام(.RYAضم،عبنجامعة

للملامين(.العلمدار:)بيروتالعربتاريخفيالمفصل،عليجواد-

العربيالكتابدار:)الفاهرةاليهردحكايةزكريا،،الحجاوي-

ام(.689

أ!/411الزهراء،دار:)القاهرةالحديثالعبريالأدبأحمد،حماد-

ام(.199

الأوس.عندالجاهل!يةفيالحربشعرالعيد،محمد،الخطراوي-

.(0891!/ا004،أولىط،القلمدار:)بيروتوالخزرج

دار:)عفانالمعاعرالإنسانومصيراسرائيلمحمد،أحمد،رمضان-

ام(.879،الدمل
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2،ط،النفاضدار:)بيروتوغاياتهاتاريخهاالتوراة،سهيل،ديب

م(.ا!/6048691

عبدالرهابتحقيق،الفصوص،الححنبنصاعدالعلاءابو،الربعي

ام(.ا!/415599،فضالةمطبحة:)المغربمعودالتازي

،2طالاشر،:)بيروتوالصهيونيةالتلمود،اصعد،رزوق

)1%11Aqmr.

عبدالموابرمفانترجمة،القدبمةالعربيةالامثال،رودلف،زلهايم

ام(.اكل/3404849،ط،الرسالةمؤسسة:)بيروت

إبراهيممصطفىمكتبة:)القاهرةالمثدينديران،عليمحمد،صرية

د.ت(.تا!،

النورمطبعة:)عقاناليهوديالفكرجذورعبدالعفو،داؤد،س!نقراط

.م(1!/2،4041849ط،النموذجية

الؤوندار)بفداد؟القرننصففيحياتي،نسيماحمد،سوصة

(.أولىط،الثقافية

.م(2،7391ط،والتوزيعبىالثرللإعلانالعربية)دمقوالعربال!يهود

ط،النفيةالمطبعة:)القاهرةعليكمالسلام،ثابتمحمرد،الاذلي

.ام(/299اص124،اولى

ام(.!/889ا804،اولى)طاليمنيهود،عليعباس،انمي

)القاهرة:اليهوديةوالتقاليدالدينفيجولة،عبداللهرشاد،الشامي

ام(.Avv،رأفتسعيدمكتبة

دار:)دمئقالاصلامصدرفياليمنعبدالواحد،عبدالرحفن:الشجاع

ام(.ا!/804879،أولىط،الفكر

.(ام129،الكائوليكيةالمطبعة:)بيروت،النمرانيةالاداب،.لويس،ش!يخو

للملايين،العلمدار:)بيروتالأندلسيالأدب،مصطفى،الئ!كعة

ام(.2749ط

عمصترجمة،العربجزيرةمنجاءتالتوراة،كمال،الصل!يبي
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:البنان2ط،العربيةالأبحاثمؤسسةم(،8591:)بيروتالرز)ز

ام(.268i،ط،العربيةا،بحاثمطبعة

ام(.AAAالساميدار:الندنالتوراةخفايا

ام(.879القلمدار؟)دثقاليهرديالفكرفيأبحاث،حسنظاظا،

ام(.2879،ط،القلمدار؟)دمشقاليهوديالدينيالفكر

الجامعية،الدار:)بيروتالحديثالعبريالشعرهنازك،عبدالفتاح

ام(.839

)؟(،:)عفانالحربيةالجزيرةشبهفياليهودأرشيد،محمد،العقيلي

ام(.089ا!/104،أولىط

)تون!:المعاصرالصهيونيالعبريالئ!عر،الصالحمحمد،العياري

ام(.199،المعارفدار

والممارسةالفكرفياليهوديالريالنئاطمحمد،غازي،فريج

ام(.099!/1411،(ولىط،النفاضدار:)بيروت

الفيئة:)الاقهرةالحجازضمالفيالاثار،ضاويبنحمود،القثامي

ام(-ص/6913769للكابالعامةالمصرية

الرسالة،مؤسسة:)بيروت%2العربيةالقبائلمعجمرضا،،كحالة

م(.5913!/7591الحجازمطبعة:)دثقالمستدرك،4بمد.ت(،

الميرة،دار:)بيروتاليمنتاريخمناصاطير،عليحمزة،لقمان

OW/A1f-A,4Yb).

ام(.989،إسبررتغ:)الإسكشدهـلة،خيبر،الثافعي!علاممحمرد،

القرنفيوالحروبالفتنفيالكتاب(ملأثر،عبداللهجميل،المصري

.(امص/0141989،أولىط،الدارمكتبة:المنورة)المدينةالهجريالأول

التاريخعبريهرديةمكايد،حبتكهحسنعبدالرحمن،الميداني

م(.8913!/2،7891ط،القلمدار:)دمثعق

26،،ل!علانالعربي:)دمقالأرضفيالمفدون،س،ناجي

fIAvr).
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)القاهرة:اليهوديالفكرفيالعربيالأئر،موصىإبراهم،هنداوي-

ام(.639ال!ث!بكستي،مطبعة

مطبعة:)القاهرةالعرببلادفياليهودتاريخ،إصرائل،ولفنسون-

.*lrlA/VVAIf(الاعماد،

والمقالاتالأبحاث

البيان،العلميالبحثميزانفيس!بابنعبداللهمحمد،أمحزون،-

499314؟م(اكعوبر-سبتمبراص/415الثاني)ربيع08مجالندن(

.ام(099اغ!طىكل/ا114)محرم

.ام32579،م)دمثق(العربيةاللنةمجمعمجلة،خليل،مردم-

!!!
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ء
الكتب

-3 Espagnolsلول4غAbou, Is.,.D Musulmans Andalous et-

5291(.,Casablanca:Antar)

,Bawer,Th. Encyclopeadia of Islam (Leiden: .E.J Brill-

.5991(

8Lewis, bernard, the Jewes of Islam (London: Routledge-

.8491(.KeganPaul plc

Margoliou the, .D,.S The Relations between Arabs and-

.Israelitespriot to the Rise of Islam (London: Oxford Univ

2191(..Press,.E C

Paret, A Samaw'al '.6 Adiya, Enycopeadia de 'I Islam-

3491(.,Leyde:.E .JBrill)

Sadig, Muhammad, Hebrew fiction Influence of Arabic-

LiteratureMich., University Microfilms International Ann

.Arbor,Mich. raprinted)1484 xerox copy of the orignal

,Muir,Wilhem, The life of Mohomet, (London: Smith-
1861(..Elder& Co

Russes, .D Concise Dictionary of Judarism (London: Peter-

9591.,.OwenLtd
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-Watt,.W Montgomery, Muhammed Prophet and states-
7391(.,man(Oxford: Oxford Univ Press

0(Waxman, mayer, A History of Jewish literature, v-

0391(.,U..S,.A Blochpublishing)

والدراساتالأبحاث
)7691(.Arafat, Walid, Journal of the Royal Asiatic Society-

,Bacher,Zur Rangstreit, Melanges Hartwig Derenbourg-
9091(.(8091-1844,)Paris: Ernest heroux

Lyall, .C,.J the Relation of the Old Arabian Poetry to the-

Hebrew literature of the old testament, Journal of the Roy

)1491(.Assiatic Society

,Margloliouth,.D .S A Poem Attributed to Al- Samu' al-

)6091(.,JRAC

!!!
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ء
:المنشورة

ام(.879اا!704)ترجمةالجاهليلثحعرالشفويةالروايةنظرية-

ام(.ا!/399)413الثفويةالروايةنظريةضوءفيوالغناءالعر-

1أص)413البحرينبلادفيالعيونيةالإمارةوتاريخمقربابن- 399 J.)م

ام(./699اص)416والحقيقةالوهمبينالراويةحماد-

ام(./699ا!)416ونصوصقضايا:المنحولالثعر-

اهـ/4اA)الأمريالعصرنهايةحتىالعربعندالعرقيةالرؤية-

ام(.899

الملكجامعة-الادابكلية-البحوثمركزعنصدربحث-

القديمتغلبتاريخ.بعنوان22،عددام(11996ا!)412سحود

The Ancient History of Taghlib.

%)4تاريخيةدراسةاليهود- AاA A/AAا)r.

ام(./899اصA)41المحدثينالعربالكتتابعلىالتوراةخطر-

ام(./899اكل)418العالمالاعر:الأحمرخلف-

الاصدار:تحت

)ترجمة(.القديمالعربيللشعرالع!فويالتراث-

.العربعندالمقدسالدم-
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الجاهلي.الثعرلدراسةالفنيةالأس!

الجاهلي.الثصعرفيفكريةقفايا

الجاهلي.العرفيخلافيةمساثل

العربية.للجزيرةال!ثفهيالياسيالتاريخ

القصائد.تحليل

الجاهلي.الشعرلدراسةالموضوعيةالأس!

والعاردخ.العلمفيالذئب

والأساطير.الخرافاتفيالذئب

القديم.العربيالععرفيالذئب

الذنب.فيرسالة

.العريالذثب

الجاهلي.الشعرتاريخفيعربيةكتابات

الجاهلي.الثصعرتوثيق

a a!
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ء
الموضرع

.................................القارىءايها

......................000000000005ء..لاهداءا

.....0000000000000000000000000000005المقدمة
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.....................................الثلمود
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..........0000000000000000000005القرابة-4
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.......وأجار(ربانيون)بىئيرنلاويونيهوديئربيهود

..صامريون()يهودالقرىوواديوفدكوخيبرتيماءيهود
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لصضوعا
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...........)الأحبار(دينيةجماعةوجود
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مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



